
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

03. august 2009 
 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 03. august 2009 i 
klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Jørgen Winther 
  Torben Thomasen 

  Marianne Maegaard 
 Henrik Vinther   
  Bjarne Svensson 
  Niels Eilif Hansen 
  Charlie Herbst 

 

Fraværende:  Hans Christian Thøgeresen   
    
Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat 
2. Orientering fra  

• Formanden 
• Forretningsføreren 
• Udvalgene 

3. Byggesagen: 
• Ændringsforslag til nyt klubhus 
• Finansieringsforslag (bankens tilbud om finansiering vedlægges som bilag) 
• Ekstraordinært indskud og kontingentstignings beregning (vedlægges som 

kopi) 
• Hvad nu 

4. Regnskab: 
• Balance pr. 30/6-2009 (Vedlægges som bilag)  

5. Enkeltsager 
• Ingen 

6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra møde den 22. juni er godkendt og vil blive underskrevet på førstkom-
mende ordinært møde.  

2. Orientering 

• Orientering fra formanden under pkt. 3 



• Forretningsføreren: Jyske Klubber indkalder til Årsmøde i Henne, indkal-
delsen blev overgivet til formanden. 

• Udvalgene: 

Eliteudvalget: Christian Vinther fik en flot 2. plads i Vejle matchen, hvor 
Bo Pugholm blev nr. 10. Ligeledes blev Christian Vinther nr. 4 i Hjørring og 
Bo Pugholm fik en flot 9. plads i Kronborg Masters. 

• DM i slagspil blev afviklet i Furresø Golfklub hvor 3 af vore spillere deltog. 
Jinjira Rasmussen fik en flot 4. plads hos damerne, og Christian Vinther 
blev nr. 10 hos herrerne – den bedste placering hidtil for en herrespiller fra 
Mollerup Golf Club. 

• Sidste runde i Danmarksturneringen af vikles i weekenden 8. – 9. august, 
hvor vores fusionshold hos damerne skal spille om oprykning til 1. division, 
holdet møder det andet tophold fra Hjørring hos damerne. Vores herre 1. 
divisionshold skal ud i en neglebidende match mod Blokhus på udebane for 
at undgå nedrykning 

Informations- og trivselsudvalget: 

MOLLIGAN 

Bladet vil blive udsendt i begyndelsen af september. Seniorklubben stiller 
med pakkehold. 

Begynderudvalg:  

• Siden sidst har 15 nye fået godkendt spilletilladelsen, 5 skal til prøve 
den 4. august.  

• Onsdagsturneringerne er stadig velbesøgte, selv i juli har der være 
mange. 

 

3.   Byggesagen 

De af bestyrelsen tidligere foreslåede ændringer er nu indarbejdet i tegningerne 
for byggeriet. Formanden oplyste, at der nu arbejdes med at gøre udbudsmate-
rialet færdigt, således at det hurtigst kan udsendes til 6 forskellige entreprenø-
rer. Bestyrelsen bliver indkaldt til møde for at vælge det endelige tilbud.  

Niels Eilif Hansen foreslog, at dørene mellem ankomst ”porten” og greenfee-
rummet fjernes, således at ankomstområdet bliver et stort sammenhængende 
område. Bestyrelsen syntes dette var en god ide, og vil blive indarbejdet i teg-
ningerne.  

Det blev besluttet, at den ekstraordinære generalforsamling bliver den 29. sep-
tember 2009 kl. 19.00 i lokalerne hos Jysk Pædagogseminarium.  

Bestyrelsen gennemgik derefter det af Handelsbanken udsendte forslag til finan-
siering. Forretningsføreren havde ud fra dette oplæg lavet en beregning som vi-
ste at selvfinansieringen kunne fremskaffes ved en engangsydelse på 1.500 kr. 
for senior og 800 kr. for ungdomsspillere. Bestyrelsen besluttede, at denne en-



gangsydelse skulle være et ekstra kontingent, der opkræves sammen med 1. 
halvårs kontingent 2010.  

Som aftalt have forretningsføreren udarbejdet en liste over sponsorer som even-
tuelt vil kunne benyttes som underentreprenører. 

4.   Regnskab 

Balancen pr. 30/6 2009 blev gennemgået. 

Udviste et tilfredsstillende resultat, og toges til efterretning. 

5.  Enkeltsager 

 Scorekort modulet til Golfbox. 

 
Scorekort modulet er nu installeret og taget i brug, Der er naturligvis nogen 
tilvænnings vanskeligheder, specielt er der mange af medlemmerne der ikke kan 
huske deres pinkode. Der er mulighed gennem sekretariatet at få lavet en ny 
pinkode efter eget ønske. 

6. Eventuelt 

Intet 

7. Næste møde: 

Der afholdes nyt bestyrelsesmøde lige efter at tilbuddene er kommet ind. 

Møde blev hævet kl. 21.00 af formanden.  

Referatet er sendt og skrevet af: Charlie Herbst 

Godkendt af: 

 

Jørgen Østergaard                                   Torben Thomassen 

 

 

Jørgen Winther                            Henrik Vinther               Marianne Maegaard 

 

 

Niels Eilif Hansen                         Hans Chr. Bech Thøgersen Bjarne Svensson Thøgersen
 Bjarne Svensson  


