
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 
25. februar 2008 

 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 25. 
FEBRUAR 2008 i klubbens lokaler Mollerupuvej 7 – Risskov.  

Til stede: var bestyrelsen + forretningsføreren. Dorte Grau deltog ikke i mødet 
efter pausen: 

Den udsendte dagsorden blev ændret før mødet til følgende: 

1. Forrige referat (bilag 1) 

2. Generalforsamlingen 12. marts 2008  

• Dagsorden er udsendt jfr. klubbens vedtægters §6. Ligeledes 
er den ophængt i klubbens lokaler og udlagt på klubbens 
hjemmeside. 

• Lokaler MARGERITSALEN 
• Orientering om møde med Mogens Birkebæk (dirigent) 

3. Økonomi 

• Årsrapport 2007 (bilag 2) 
• Endelig budget 2008 (bilag 3)  

4. Status på byggesagen 

• Ny tegning er udarbejdet (bilag nr. 4). Tegningen er 
nedfotograferet fra en A3, og såfremt det enkelte 
bestyrelsesmedlem ønsker kopi af tegningen i A3 format, vil 
jeg gerne vide det senest mandag middag. 

5. Organisation 

• Forslag til ”Forretningsplan for Mollerup Golf Club” (bilag vil 
blive tilsendt fra HW) 

• Forslag til ”Forretningsorden for bestyrelsen i Mollerup Golf 
Club” (bilag vil blive tilsendt af HW) 

6. Orientering fra sekretariat 

7. Orientering fra udvalg 

8. Evt. 

 

1.  Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

2.  Generalforsamlingen 

• Bestyrelsen diskuterede at der nu på klubbens hjemmeside var 
fremkommet en kandidat til formandsposten.  



• Forretningsføreren tager kontakt med Vejlby-Risskov Centret for en 
nærmere gennemgang af lokalerne, med særlig henblik på det 
praktiske vedr. registreringen af deltagerne til mødet. Han har 
anmodet centret om at der opstilles 250 stole i biografopstilling. Ud 
over dette vil forretningsføreren undersøge om det vil være muligt af 
få forbindelse med klubbens server fra salen. Av-udstyr vil blive 
afprøvet før generalforsamlingen. 

Der vil blive lavet en forhøjning hvor bestyrelsen vil få plads. 

• Forretningsføreren orienterede om det møde som han og Sten Back 
havde haft med Mogens Birkebæk. Mogens Birkebæk er bortrejst i uge 
10 og kan således ikke være dirigent på den stiftende 
generalforsamling for Torsdagsherrerne. Han vil meget gerne have et 
møde med bestyrelsen inden den ordinære generalforsamling, hvilket 
er lovet ham. 

3.  Økonomi 

Årsrapporten var i forvejen udsendt til medlemmerne af bestyrelsen, 
kassereren og forretningsføreren gennemgik tallene. Ligeledes blev det 
årlige møde med revisor omtalt. 

På mødet med revisor deltog fra klubbens side formanden – 
kassereren – den generalforsamlings valgte revisor – 
forretningsføreren samt Christian Lauritsen fra sekretariatet. 

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

Bestyrelsen besluttede, at tage forslaget til efterretning. Det blev 
ligeledes besluttet, at forslå generalforsamlingen, at indskuddet og 
kontingentet for 2009 skulle være som følger: 

 Indskud:   

Senior  7.500 kr. 

Ung(19-25)  1.250 kr. 

 Kontingenter: 

  Senior  5.200 kr. 

  Ung(19-25)  2.875 kr. 

Junior – 18  1.820 kr. 

Intercity  2.650 kr. 

Par 3  1.700 kr. 

Long Distance 2.875 kr. 

Passiv  1.150 kr. 

 



4. Status på byggesagen 

Nye tegninger var fremsendt af arkitekten. Da der endnu ikke var nyt fra 
kommunen vedr. købet af hovedhuset mv., blev tegningen ikke yderligere 
diskuteret.  

Bestyrelsen afventer kommunens behandling af sagen. 

5.   Organisation 

• Forretningsplanen for Mollerup Golf Club samt funktionsdiagrammet 
blev efter en længere debat godkendt.  

Underskrives på næste bestyrelsesmøde. 

• Forretningsorden for Mollerup Golf Clubs bestyrelse blev godkendt. 

Underskrives på næste bestyrelsesmøde. 

6.   Orientering fra sekretariatet 

• Forretningsføreren havde på opfordring modtaget et tilbud på den 
løbende bankforretning fra en bank, i det var forretningsførerens 
opfattelse, at vi ikke fik tilstrækkelig for vores indestående og betalte 
rigeligt for vores gæld, hos vores nuværende bankforbindelse. 

Bestyrelsen besluttede, at forretningsføreren skulle tilskrive samtlige af 
klubbens sponsorer inden for den finansielle verden, en skrivelse hvori 
den enkelte bank ville blive bedt om et enslydende tilbud på en 
bankforbindelse. I det bestyrelsen helt var enig med forretningsføreren 
om at klubben skulle have så god en bankforbindelse som muligt. 

• Der er nu opstillet en ny betalingsterminal i forbindelse med 
greenfeebogen/hylden. Denne opfylder betingelserne for modtagelse af 
chipkort. 

Bestyrelsen tog denne orientering til efterretning og besluttede 
samtidig, at vi skulle have mulighed for at vore gæster skulle kunne 
betale med Mastercard.  

Forretningsføreren undersøger muligheden og sætter arbejdet i gang. 

• Forretningsføreren oplyste at han ved flere lejligheder var blevet 
spurgt om det ikke var muligt af få en elektronisk boldrende frem for 
den fysiske boldrende. Fordelen ved en sådan ændring ville være 
mindre kaos på særlige belastningstidspunkter samt at der kunne blive 
mulighed vore 8 min interval frem for de nuværende 10 min. 
Forretningsføreren blev spurgt om sekretariatet havde en fornemmelse 
af tidsbestillings udvikling gennem den sidste sæson. 

Det var helt klart en fremgang af tids bestilte tider i klubben specielt i 
weekenderne og om eftermiddagen på hverdage. Forretningsføreren 
oplyste også om, at han på forskellige møder rundt omkring havde fået 
oplyst om, at tidsbestilling blev indført flere og flere steder, og mange 
steder hvor der havde været indført enten elektronisk eller fysisk 
boldrende blev disse oftere og oftere afskaffet med bestillings tider 
hele dagen.   



Bestyrelsen besluttede at undersøge om der skulle indkøbes en ekstra 
skærm der kunne vise tiderne og hvem der skulle spille, ligesom 
bestyrelsen vil følge udviklingen og herefter vurdere om det er 
hensigtsmæssig at indføre elektronisk boldrende. 

• Der var nu indgået ny overenskomst mellem Danske anlægs Gartnere 
og Fagforbundet 3F. Disse ville  betyde en forøgelse af timelønnen til 
de ansatte.. 

Bestyrelsen besluttede, at forretningsføreren skulle indlede 
forhandlinger med de ansatte, og gav ham samtidig en ramme der 
kunne forhandles ud fra. 

• Stormskade på det ny opsatte skur omkring tankanlægget. 

Forretningsføreren forsøger at få leverandør eller forsikring til at betale 
for genopstilling. 

• Der er indgået et Bronze sponsorat med Fioniabank 

• Forslag om sygeforsikring til de ansatte udsættes til næste møde. 

7 Orientering fra udvalgene 

• Der var intet til dette punkt. 

8  Eventuelt: 

Intet til eventuelt 

Møde blev hævet kl. 22.30 af formanden. Det næste bestyrelsesmøde er kl. 18.00 
den 04. marts 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 - Risskov. 

Referatet er sendt og skrevet af: Charlie Herbst 

Godkendt af: 

 

Jørgen Østergaard                      Dorte Grau                     Torben Thomassen 

 

 

Jørgen Winther                            Henrik Vinther               Marianne Magaard 

 

 

Steen Back                                  Bjarne Svensson  

 


