
 

Bestyrelsesmøde mandag d. 30. januar 2012 kl. 18.30 
 
Tilstede:  Hans Christian Ralking
  Charlie Herbst

Niels Halleløv
  Tove Vestergaard Pasalic
  Poul Lindberg
  Jørgen Østergaard Nielsen
  Marianne Maegaard
  Dorte Grau
 
Fraværende:  Ingen 
 
 
Dagsorden 

1. Orientering/siden sidst 
2. Bestyrelsens pligter (og rettigheder?) (v. Jørgen)
3. Forretningsorden 
4. Konstituering 
5. Orientering om regnskab/økonomi (v. Charlie)
6. Sekretariatet 
7. Aarhus Kommune (v. Jørgen)
8. Planlægning af ordinær generalforsamling
9. Evt.  

 
Ad 2: 
Klubben har en ansvarsforsikring, tegnet gennem DGU, der gælder alle medlemmer.
Derudover er der en særlig bestyrelsesansvarsforsikring.
Charlie mailer forsikringsinfo ud/eller medtager på næste bestyrelsesmøde.
 
Ad 3: 
Forretningsordenen fortsætter  - 
 
Ad 4: 
Formand: Hans Christian Ralking
 
Kasserer: Charlie Herbst (deltager også i sponsor
 
Klubhusudvalg: Jørgen Østergaard Nielsen 
 
Sports- og handicapudvalg: Marianne Maegaard
 
Kommunikations- og trivselsudvalg: Tove Vestergaard Pasalic
 
Sponsor- og strategi: Poul Lindberg
 
Begynder- og turneringsudvalg: Niels Halleløv
 
Baneudvalg: Dorte Grau 
 

mandag d. 30. januar 2012 kl. 18.30  

Hans Christian Ralking 
Charlie Herbst 
Niels Halleløv 
Tove Vestergaard Pasalic 
Poul Lindberg 
Jørgen Østergaard Nielsen 
Marianne Maegaard 
Dorte Grau 

 

Bestyrelsens pligter (og rettigheder?) (v. Jørgen) 

Orientering om regnskab/økonomi (v. Charlie) 

Aarhus Kommune (v. Jørgen) 
Planlægning af ordinær generalforsamling 

har en ansvarsforsikring, tegnet gennem DGU, der gælder alle medlemmer.
Derudover er der en særlig bestyrelsesansvarsforsikring. 
Charlie mailer forsikringsinfo ud/eller medtager på næste bestyrelsesmøde. 

 bliver taget op på et senere tidspunkt. 

Formand: Hans Christian Ralking (deltager også i sponsorudvalg) 

(deltager også i sponsor- og økonomiudvalg) 

Jørgen Østergaard Nielsen  (næstformand) (byggesagen hører herunder)

udvalg: Marianne Maegaard 

og trivselsudvalg: Tove Vestergaard Pasalic 

og strategi: Poul Lindberg (deltager også i økonomiudvalg) 

og turneringsudvalg: Niels Halleløv (deltager også i klubhusudvalg)

har en ansvarsforsikring, tegnet gennem DGU, der gælder alle medlemmer. 

(byggesagen hører herunder) 

(deltager også i klubhusudvalg) 



 

 
Bemærkning til konstituering/udvalg:
 

- Marianne har givet tilsagn om at forsætte i bestyrelsen 
generalforsamling i marts.

- Vigtigt med tilkendegivelse
- Handicapudvalg er krævet af DGU
- Begynderudvalg: meget vigtigt, specielt set i forhold til at vi gerne vil have flere medlemmer 

i klubben. 
- Sponsorudvalg:  fastholde de nuværende sponsorer, sikre godt samarbejde med 

Erhvervsklubben. 
- Økonomiudvalg: Torben Thomasen 
- Niels Eilif vil gerne hjælpe til i trivselsudvalget.

 
Udvalgene sammensættes og præsenteres så vidt muligt på næste møde.
 
 
Ad 5: 
Regnskab 2011 er ved at være afsluttet.  Det ligner et lille overskud
Vor revisor kommer 1.2.2012. 
Budgettet for 2012 er stramt. Medlemmer har meldt sig ud, og der er f
udmelding pr. 1. juli 2012 
Der skal gøres en indsats for flere medlemmer.
Budgettet for 2012 gennemgås på næste møde. 
Budgettet for 2013 fastlægges; kontingentet
generalforsamlingen i marts. Information 
 
Ad 6. 
Bestyrelsen har besluttet at Charlie Herbst f
evt. forlængelse til 2014.  
Derudover skal der ansættes 1-2 personer (afhængig af timefordeling). Charlie skønner der skal 
bruges ca. 30 timer udover hans tid i sekretariatet.
Der er et akut behov for hjælp i sekretariatet. Charlie undersøger mulighed for vikar, samt 
alternativ løsning. Charlie har bed
hjælpe indtil, der er en varig løsning.
Der kommer telefonpasningshjælp, Linda Askjær (det er gratis) allerede fra 1.2.2012 og en måned 
frem. 
 
Ad 7: 
Der skal forhandles en kontrakt på plads med
kontrakter” fra kommunens side og den skal tilpasses Mollerup Golf Club. Arbejdet er allerede i 
gang. Torben Thomasen og Jørgen 
Charlie og Torben Thomasen udarbejder oplæg til kontrakten.
Jørgen Østergaard Nielsen aftaler møde med Aarhus Kommune, vigtigt også at få afleveret
gode samarbejde med kommunen til Hans Christian
 
Ad 8: 
Generalforsamlingen foreslås flyttet til 29.3.2012. Charlie undersøger om l
Alternativt kan det blive 27. eller 28.3.2012.
Nærmere planlægning på næste møde. 

udvalg: 

har givet tilsagn om at forsætte i bestyrelsen efter den ordinære 
generalforsamling i marts. 

tilkendegivelse, at elitearbejdet fortsætter 
Handicapudvalg er krævet af DGU 
Begynderudvalg: meget vigtigt, specielt set i forhold til at vi gerne vil have flere medlemmer 

Sponsorudvalg:  fastholde de nuværende sponsorer, sikre godt samarbejde med 

Torben Thomasen - Jørgen Winther - Poul Lindberg 
Niels Eilif vil gerne hjælpe til i trivselsudvalget. 

Udvalgene sammensættes og præsenteres så vidt muligt på næste møde. 

Regnskab 2011 er ved at være afsluttet.  Det ligner et lille overskud.  

Budgettet for 2012 er stramt. Medlemmer har meldt sig ud, og der er flere, der har varslet 

Der skal gøres en indsats for flere medlemmer. 
s på næste møde.  

kontingentet skal fremlægges og godkendes på 
generalforsamlingen i marts. Information om pro Søren Jensens kontrakt. 

Bestyrelsen har besluttet at Charlie Herbst fortsætter som forretningsfører frem til 1.4.2013 med 

2 personer (afhængig af timefordeling). Charlie skønner der skal 
bruges ca. 30 timer udover hans tid i sekretariatet. 
Der er et akut behov for hjælp i sekretariatet. Charlie undersøger mulighed for vikar, samt 
alternativ løsning. Charlie har bedt om hjælp med godkende bilag/bank/betaling. Poul 
hjælpe indtil, der er en varig løsning. 
Der kommer telefonpasningshjælp, Linda Askjær (det er gratis) allerede fra 1.2.2012 og en måned 

Der skal forhandles en kontrakt på plads med Aarhus Kommune. Der er indført ”standard
kontrakter” fra kommunens side og den skal tilpasses Mollerup Golf Club. Arbejdet er allerede i 

ang. Torben Thomasen og Jørgen Winther fortsætter dette arbejde. Poul Lindberg deltager. 
darbejder oplæg til kontrakten. 

Jørgen Østergaard Nielsen aftaler møde med Aarhus Kommune, vigtigt også at få afleveret
en til Hans Christian.  

Generalforsamlingen foreslås flyttet til 29.3.2012. Charlie undersøger om lokaler er ledige.
Alternativt kan det blive 27. eller 28.3.2012. 
Nærmere planlægning på næste møde.  

efter den ordinære 

Begynderudvalg: meget vigtigt, specielt set i forhold til at vi gerne vil have flere medlemmer 

Sponsorudvalg:  fastholde de nuværende sponsorer, sikre godt samarbejde med 

 og Charlie Herbst. 

lere, der har varslet 

kal fremlægges og godkendes på 

frem til 1.4.2013 med 

2 personer (afhængig af timefordeling). Charlie skønner der skal 

Der er et akut behov for hjælp i sekretariatet. Charlie undersøger mulighed for vikar, samt 
ende bilag/bank/betaling. Poul har lovet at 

Der kommer telefonpasningshjælp, Linda Askjær (det er gratis) allerede fra 1.2.2012 og en måned 

Aarhus Kommune. Der er indført ”standard-
kontrakter” fra kommunens side og den skal tilpasses Mollerup Golf Club. Arbejdet er allerede i 

inther fortsætter dette arbejde. Poul Lindberg deltager. 

Jørgen Østergaard Nielsen aftaler møde med Aarhus Kommune, vigtigt også at få afleveret det 

okaler er ledige. 



 

 
 
Ad. 9.: 
Info fra Hans Christian: 

- Har haft møde med Hans Trautner og fået info om ansøgerne til golfmanager og 
sekretariat. 

- Jesper Højbye har deltaget i møde 26.1.2012 omkring dame
Aarhus. Vi er forpligtet med 15.000 kr omkring dette samarbejde.

- Vigtigt med medlemsarrangementer 
dette/disse arrangementer. 

- Samtidig vigtigt med information til medlemmerne 
 

Info fra Charlie: 
- Der er møde 20.2.2012 i Hammel om samarbejdet med de 24 klubber vi har aftale med.

Skal vi fortsætte aftale, eller?
Niels og Charlie tager til møde.

- Der er repræsentantskabsmøde i DGU i Korsør lørdag d. 24. marts 2012.
Hvem tager med ? 

- Kort info om restauranten 
- Vi har ikke længere TV2, Charlie undersøger prisen.

 
 

Der er indkaldt til personalemøde med alle ansatte i Mollerup Golf Club og bestyrelse mandag d. 6. 
februar 2012 kl. 8.00. Charlie sørger for kaffe og brød.
 
 
Næste møde: Onsdag d. 8. februar 2012 kl. 17.00
 
 
Ref. DG 
1.2.2012 

Har haft møde med Hans Trautner og fået info om ansøgerne til golfmanager og 

har deltaget i møde 26.1.2012 omkring dame-elite-golf
Vi er forpligtet med 15.000 kr omkring dette samarbejde. 

Vigtigt med medlemsarrangementer – debatforum. Vi skal finde en dag hvor vi kan holde 
dette/disse arrangementer.  

vigtigt med information til medlemmerne – nyhedsbrev? 

Der er møde 20.2.2012 i Hammel om samarbejdet med de 24 klubber vi har aftale med.
eller? Ville gerne om vi kan lave en aftale med Aarhus

g Charlie tager til møde. 
Der er repræsentantskabsmøde i DGU i Korsør lørdag d. 24. marts 2012.

Kort info om restauranten – den gamle og den nye restauratør. 
Vi har ikke længere TV2, Charlie undersøger prisen. 

personalemøde med alle ansatte i Mollerup Golf Club og bestyrelse mandag d. 6. 
februar 2012 kl. 8.00. Charlie sørger for kaffe og brød. 

Onsdag d. 8. februar 2012 kl. 17.00 

Har haft møde med Hans Trautner og fået info om ansøgerne til golfmanager og 

golf-samarbejdet i 

debatforum. Vi skal finde en dag hvor vi kan holde 

Der er møde 20.2.2012 i Hammel om samarbejdet med de 24 klubber vi har aftale med. 
ale med Aarhus-klubberne. 

Der er repræsentantskabsmøde i DGU i Korsør lørdag d. 24. marts 2012. 

personalemøde med alle ansatte i Mollerup Golf Club og bestyrelse mandag d. 6. 


