
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 
12. februar 2008 

 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 12. FEBRUAR 
2008 i klubbens lokaler Mollerupuvej 7 – Risskov.  

Til stede: var bestyrelsen + forretningsføreren der var afbud fra Jørgen Winther og Dorte 
Grau: 

Følgende dagsorden var i forvejen udsendt: 

1. Forrige referat 

2. Økonomi 

• Balance pr. 31/12-2007 (bilag 1) 
• Budget 2008 (bilag 2)  

3. Status på byggesagen 

4. Generalforsamling 12. marts 2008  

• Dirigent 
• Lokaler 
• Praktisk arbejde 

  5. Organisation 

• Organisations- og kompetence diagram (bilag 3) 
• Oplæg til forretningsorden for bestyrelsen (bilag 4) 

6. Orientering fra sekretariat 

7. Orientering fra udvalg 

8. Forhold i The 19th Hole (Søren Møller foretræde) 

9. Evt. 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt, dog ønskede bestyrelsen en anden form for referat. 

Dette toges til efterretning af referenten. 

2. Økonomi 

• Balancen pr. 31.12.2007 blev gennemgået af forretningsføreren, og blev taget til 
efterretning af bestyrelsen, i det der stadig var beløb der skulle justeres.  

Bestyrelsen besluttede at der skulle foretages fuld afskrivning på bygninger og 
driftsmateriel 



• Budget for året 2008 blev gennemgået, og udvalgenes forslag til områdebudgetter 
var indregnet. 

Bestyrelsen besluttede, at tage forslaget til efterretning. Derudover vil det være en 
god idé såfremt der bliver lavet et overslag til budget for året 2009. Bestyrelsen 
besluttede at der ikke skulle foretages ekstraordinære omlægninger af banen i 
2009. 

Bestyrelsen besluttede ligeledes at forretningsføreren skulle være mere med ved 
beslutninger vedr. banens udgifter, specielt kan der ikke laves noget ekstraordinært 
før forretningsføreren har godkendt dette, eller har videresendt et eventuelt forslag 
til behandling i bestyrelsen.  

Forretningsføreren tog denne beslutning til efterretning. 

3. Status på byggesagen 

Formanden kunne oplyse, at der endnu ikke var kommet nogen afklaring med Århus 
Kommune vedr. købet af hovedhuset mv., i det sagen endnu ikke havde været til 
behandling i byrådet. Der var åbenbart opstået nogle interne problemstillinger i 
forvaltningen 

4.  Generalforsamlingen 

• Dirigenten vil formanden forsøge at finde blandt klubbens advokater. 

• Generalforsamlingen afholdes i Margeritsalen i Vejlby Risskov Centret. Lokalet er 
bestilt, og der vil blive mulighed for at købe en vand eller en øl. Udover 2 personer 
fra sekretariatet ønsker forretningsføreren at der er 3 yderligere personer der kan 
hjælpe med at afkrydse fremmødte deltagere, således at der ikke igen opstår 
kaotiske tilstande ved tilmeldingen. 

Bestyrelsen tog denne anmodning til efterretning, og der vil naturligvis være 3 
ekstra personer til rådighed. 

• Sekretariatet står for det praktiske arbejde –opstilling af stole. Der vil blive trykt 
stemmesedler i den udstrækning der er punkter på dagsordenen der vil kunne 
stemmes om, ligesom medlemslister vil være udarbejdet. 

5.   Organisation 

• Organisations- og kompetence diagrammet var udsendt i forvejen til bestyrelsens 
medlemmer som bilag 3. Denne blev af bestyrelsen godkendt med nogle få 
ændringer. 

Forretningsføreren udarbejder diagrammet med de få ændringer og udsender den til 
bestyrelsen. 

Ud over ovennævnte blev klubbens forretningsplan diskuteret. Denne plan er et 
styringsdokument for bestyrelsen, ligesom det er en information til klubbens 
medlemmer, at det er det sådan klubben er organiseret. Diskussionen blev ikke 
færdig, og punktet vil blive færdigdiskuteret på det kommende bestyrelsesmøde.  



Rettelser og indlæg sendes til Henrik Winter inden den 22. februar, som så derefter 
indarbejder disse rettelser og præsentere det færdige resultat på det kommen 
bestyrelsesmøde.  

• Oplæg til forretningsorden for bestyrelsen bilag 4 blev ligeledes udskudt til det 
kommende bestyrelsesmøde. Dette er et dokument der fastsætter bestyrelsens 
arbejdsform mv.  

Rettelser og indlæg sendes til Henrik Winter inden den 22. februar, som så derefter 
indarbejder disse rettelser og præsentere det færdige resultat på det kommen 
bestyrelsesmøde.  

Bestyrelsen besluttede at punktet organisation skulle være færdig debatteret på det 
kommende bestyrelsesmøde, således at dette træder i kraft lige efter 
bestyrelsesmødet. 

6.   Orientering fra sekretariatet 

• Greenfee statistik for året 2007 blev udleveret, denne viste at der havde været 
4.201 gæster i 2007 til en samlet greenfee indtægt på 642.042 kr. eller et 
gennemsnit på knap 153 kr. 

• Forretningsføreren orienterede om de netop afsluttede overenskomst forhandlinger 
mellem 3F og Danske Anlægsgartneres arbejdsgiverforening. Orienteringen var ikke 
fyldestgørende i det forretningsføreren kun var blevet orienteret via telefon kort før 
mødet. 

Nærmere orientering vil ske på det kommende bestyrelsesmøde. 

Forretningsførerens øvrige punkter blev udsat til det kommende bestyrelsesmøde. 

7.  Orientering fra udvalgene 

• Juniorudvalget: 

a. Juniorudvalget har fået en nominering til kammeratskabspokalen fra Bo 
Pugholm.  

 
Indstillingen vil blive diskuteret på det kommende bestyrelsesmøde sammen 
med eventuelle øvrige indstillinger 

 
b. Til den kommende matchkalender er det vigtigt at få vores sponsor til 

juniorafslutningsmatchen "Advokatfirma Flink Halling-Overgaard & Partnere" 
med i år - det er desværre gået galt de sidste år. 

 
c. Juniorudvalget orienterede om et fællesmøde med Århus Golf Club, Århus Ådal 

og Mollerup d. 20.02 kl. 16.30 i Mollerup. 
 
Mødet drejer sig om et samarbejde om en årlig juniorrangliste turnering i Århus 
- på skift mellem klubberne.  
 
Andre former for samarbejde kan komme på tale. 

 



d. Hans Christian Thøgersen er tæt på at være færdig med arbejdet vedr. 
Aktivitetsstøtte 2007 - samme niveau som 2006 - afleveres til sekretariatet 
snarest 

 
e. Vintertræning er ikke optimal - ca. 5 min. pr. spiller - og måske 40 min 

transport tid - håber at vi næste år kan gøre det bedre. 
 

f. Intro folder til juniorer er klar - flot stykke arbejde af Per Weiss  
 
g. Per Weiss påtager sig rollen som Webmaster for juniorafdelingen. 

 
h. Juniorafdelingen håber på en  træner i fremtiden som kun skal tage sige af elite 

og juniorer. 
 

Greenfee statistik for året 2007 blev udleveret, denne viste at der havde været 
4.201 gæster i 2007. 

• Eliteudvalget:  

a.   Planlagt træningstur til Tyskland gennemføres fra 25. til 28. april.  
Damefusionsholdet løbes i gang – foregår planmæssigt – fælles medlemskort til 
pigespillerne er under udarbejdelse.  

b.  Ny ESAA træner er Søren Østergaard – Aftale om brug af Drivingrange i foråret, 
tirsdag og torsdag morgen står ved magt. Flere unge spiller har meldt sig til ESAA 
fra august 5-6 stykker. 

• Erhvervsklub  

a. Arrangement i CINEMAXX med ca. 50 deltagere, 24 deltager på SHARKS i marts 
måned  
 

b.  Begyndt på udsendelse af medlemskaber for 2008. Nye medlemmer kommer til 
bl.a. Fioniabank, flere er under udarbejdelse. 

c. Aktivitetskalender på Erhvervsklubbens hjemmeside er opdateret. 

• Matchudvalget 

a.  Årets matchkalender er lige ved at være på plads. 

Den færdige matchkalender vil blive udsendt til medlemmerne sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingen. 

b.  Der er nu igen blevet skrevet noget på debatsiden vedr. torsdagsherrerne 
lukkede hjemmeside. Thomas Østergaard har svaret på dette spørgsmål, men har 
overhovedet ikke forklaret hvorfor den rent faktisk er blevet lukket.  

Bestyrelsens tidligere beslutning om, at torsdagsherrerne skal være organiseret lige 
som Tirsdagsdamerne og seniorklubben står ikke til at ændre, altså skal der vælges 
en bestyrelse - revisor mv. Bestyrelsen tager skridt til at samtlige herrespillere i 



klubben over 18 år bliver indkaldt til en stiftende generalforsamling i begyndelsen af 
marts måned. 

8. Forhold i The 19th Hole 

Søren Møller Jensen havde anmodet bestyrelsen om foretræde, i det han mente der nu 
var opstået så mange problemer for restauranten, at han dårligt ville kunne overleve 
som selvstændig erhvervsdrivende. 

Inden Sørens indlæg forklarede formanden, at bestyrelsen var enormt glade for at vi i 
Mollerup Golf Club have en restaurant der var åbnet hele året, og at vi var den eneste 
klub i en meget stor omkreds, der havde det sådant. 

Søren kom med en længere indlæg, men hovedelementer i hans indlæg kan opgøres 
sådan. 

• Manglende omsætning i vinterhalvåret, grunden hertil mente han skyldes klubbens 
rygepolitik i bar området. Søren kom med et forslag der går ud på, at foldedøren til 
det store lokale lukkes helt med en dør i mellem. Døren vil få en pumpe, således at 
denne automatisk lukker. 

Bestyrelsen kunne tilslutte sig denne løsning, arbejdet kan iværksættes, dog skal 
samtlige omkostninger i denne forbindelse erholdes af Søren. 

• Søren mente han havde for dårlige muligheder for at kunne holde et selskab, når 
klubben have matcher mv. Disse matcher falder for det meste i weekenderne. Søren 
fremsatte et ønske om, at væggen mellem cafeen og juniorlokalet kunne blive 
brækket ned. Dette ville give ham mulighed for eventuelt at kunne have et selskab 
på 1. sal, samtidig med at der var et arrangement i restauranten. Han var også af 
den overbevisning, at juniorlokalet kunne indrettes lige så godt i lokalet over baren. 

Bestyrelsen tog Sørens forslag til efterretning. Og arbejdet vil kunne iværksættes 
omgående, i det det igen blev besluttet, at det skulle være uden omkostninger for 
klubben. Der toges forbehold for juniorudvalgets indsigelser. Disse er efterfølgende 
fremkommet og er blevet indarbejdet i aftalen med Søren. 

 

9. Eventuelt: 

Næst bestyrelsesmøde bliver den 25. februar 2008 kl. 17.00 i klubbens lokaler 
Mollerupvej 7 – Risskov 

Møde blev hævet kl. 22.30 af formanden. Det næste bestyrelsesmøde er kl. 17.00 den 25. 
februar 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 - Risskov. 

Referatet er sendt og skrevet af: Charlie Herbst 

 


