
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 
3. marts 2008 

 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 18.00 den 3. MARTS 
2008 i klubbens lokaler Mollerupuvej 7 – Risskov.  

Til stede: var bestyrelsen + forretningsføreren. Torben Thomasen havde sendt afbud 
grundet sygdom: 

Den udsendte dagsorden blev ændret før mødet til følgende: 

1. Forrige referat (bilag 1) 

2. Organisation 

• Godkendt Forretningsplan for Mollerup Golf Club til underskrift 
• Godkendt Forretningsorden for bestyrelsen i Mollerup Golf Club til 

underskrift 
 

3. Generalforsamling 12. marts 2008 

• Indkomne forslag fra medlemmer/bestyrelse 
• Beretning for 2007 
• Endelig planlægning 
• Afholdelse af formøde med Mogens Birkebæk (dirigent) 

 

4. Stiftende generalforsamling i Torsdagsherrerne 6. marts 2008 

• Dirigent 
• Planlægning (hvem gør hvad osv.) 

5. Evt. 

 

1.  Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

2.   Organisation 

Den på sidste møde godkendte Forretningsplan for Mollerup Golf Club tillige med 
Forretningsorden for bestyrelsen i Mollerup Golf Club blev underskrevet af 
bestyrelsen.   

3.  Generalforsamlingen 

• Bestyrelsen diskuterede de af medlemmerne fremsendte forslag, og kom i 
den forbindelse frem til følgende:  

Kaj Aage Hoffmann´s forslag til ændring af vedtægternes §8, kunne 
bestyrelsen ikke støtte. Derfor havde bestyrelsen fremsendt et 
ændringsforslag til samme vedtægts §8 2. afsnit, begrundelsen herfor er, at 



det ikke ville være rimeligt at et fremmødt medlem ikke ville kunne få en 
fuldmagt fra ægtefælle/samlever. 

Erik Bech Nielsen´s 1 forslag ville bestyrelsen gerne støtte op omkring. Det 2. 
forslag om et røgfrit klubhus, mener bestyrelsen er en rigtig dårlig ide, da der 
rent faktisk stadig er mange af vore medlemmer der er rygere. Det at baren 
er blevet gjort til rygerum, er alene begrundet i, at klubben ellers ikke mere 
ville have haft en restaurant der ville være åbnet uden for golfsæsonen. 

• De enkelte udvalgs del af beretningen blev diskuteret på mødet. 

• Mogens Birkebæk der vil være bestyrelsens forslag til dirigent, har anmodet 
om et møde med formanden inden mødet. I mødet deltager 
forretningsføreren for at høre om der ville være nogle specielle ønsker fra 
dirgienten i forbindelse med AV-udstyr mv. 

• Kandidater til modtagelse af Kammeratskabspokalen og præstationspokalen 
blev vedtaget. 

Formanden vil på generalforsamlingen begrunde de 2 valg.  

4.  Stiftende generalforsamling i Torsdagsherrerne 

Som mødets dirigent ville bestyrelsensformanden spørge Niels-Eilif Hansen 
fra Seniorklubben, i det formanden skulle have et møde med denne den 5/3 i 
en anden forbindelse. 

Bestyrelsen besluttede, at Steen Back står vor velkomsten, tillige med det 1. 
punkt på dagsordenen. Dirigenten gennemgår de udsendte vedtægter, 
forretningsføreren lovede i den forbindelse at alle de steder hvor der står 
damer, vil det være rettet til herre inden mødet. Ud over dette ville der blive 
lavet nogle stemmesedler. 

5.  Eventuelt: 

Intet til eventuelt 

Møde blev hævet kl. 21.15 af formanden.  

 

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  


