
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

19. maj 2009 
 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 19. maj 2009 i 
klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Jørgen Winther 
  Torben Thomasen 

  Marianne Maegaard 
 Henrik Vinther   
  Bjarne Svensson 
  Hans Christian Thøgersen  
  Charlie Herbst 

 

Fraværende:  Niels Eilif Hansen  
    
Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat 
2. Orientering fra  

• Formanden 
• Forretningsføreren 
• Udvalgene - der er skriftlige indlæg fra følgende udvalg: 

3. Byggesagen (Formanden): 
• Nyt forslag til eventuelt nyt klubhus 
• Hvad nu 

4. Regnskab: 
• Balance pr. 30/4-2009  

5. Enkeltsager 
• Tyverisikring af Greenkeepergården 

6. Eventuelt 
7. Næste Møde 

 

1.  Godkendelse af referat 

Referat fra mødet den 30. april 2009, toges til efterretning og blev underskrevet.  

2. Orientering 

• Orientering fra formanden under pkt. 3 

• Forretningsføreren orienterede om tyveriet i greenkeepergården mv. 

• Udvalgene: 



1. Eliteudvalget: Danmarksturneringen er nu startet, og gav følgende re-
sultater 

• 1. Div Herrer spillede mod Skive i Skive og tabte 13 – 5. Individu-
elt spillede Jesper Vinter en rigtig flot match, og vandt over Knud 
Storegaard. Søndag spillede holdet hjemme mod Blokhus, der blev 
slået med 15 – 3. 

• 3. Div Herrer spillede ude mod Århus Golf Club og vandt matchen 
med 3 – 11. Hjemmekampen blev en trist kamp, hvor vores hold 
tabte til Kalø med 4 – 10. 

• 4. Div Herrer spillede også i weekenden og havde en tabt kamp 
mod Hammel, der vandt med hele 12 – 2. Hjemme spillede holdet 
mod Grenå, og holdene delte point, da kampens resultat var 7 – 7. 

• 2. Div Damer (fusionshold) spillede hjemme mod Frederikshavn, 
som blev slået med 6 – 3. Holdet tabte i Hjørring med 5 – 4. 

• Kvalifikationsrækken (fusionshold) vandt begge deres kampe ude 
mod Kalø og hjemme mod Hammel. Kvalifikationsholdet har 
hjemmebane i Mollerup. 

• Juniorudvalget: Der er kommet en del nye juniorspillere, og træ-
ningen går rigtig godt, specielt efter at Kristian Trads er blevet 
tovholder for træningen.  Der er etableret en Short Game bane ved 
indspilsområdet – primært ved bagerste indspilsgreen. Vejledning 
og scorekort vil blive uploaded, så medlemmerne fra vores hjem-
meside kan hente disse i pdf-format – klar til udskrivning. 

3.   Byggesagen 

Bestyrelsen besluttede at få udarbejdet et ændret forslag til eventuelt nyt klub-
hus. I ændringen vil der blive indarbejdet nogle af de forslag, der kom frem på 
den ekstraordinære generalforsamling, tillige med eventuelle ændringer, som er 
kommet frem på de møder, som byggeudvalget har afholdt med de 4 medlem-
mer, der har indsendt ændringsforslag. 

Det er bestyrelsens håb, at der kan afholdes en ekstraordinær generalforsamling 
i august måned 2009. 

4.   Regnskab 

Balancen pr. 30/4 2009 blev gennemgået. 

Udviste et tilfredsstillende resultat, og toges til efterretning. 

5.  Enkeltsager 

Grundet tyveriet i greenkeepergården fremførte forretningsføreren et forslag til 
sikring af gården.  

Bestyrelsen besluttede at iværksætte sikringen, og arbejdet igangsættes omgå-
ende. 



6. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

7. Næste møde: 

Der afholdes nyt bestyrelsesmøde 22. juni 2009 kl. 17.00 

Møde blev hævet kl. 21.15 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  


