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Bestyrelsesmøde d. 19. juni 2011 kl. 9.00 i Mollerup Golf Club. 

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Henrik Vinther   
  Sven Aaen 

  Marianne Maegaard 
  Niels Eilif Hansen 
  Jesper Høybye 
  Hans Trautner 
  Peter Winther 

Fraværende: Ingen   

Dagsorden: 

0. Indledning (Jørgen) 
1. Gennemgang og drøftelse af forretningsorden. Vedtagelse af ændringer 

(Henrik) 
2. Bestyrelsesarbejdet. En åben debat om form og tone (Marianne) 
3. Markedsføring og medlemstyper (Niels Eilif) inkl. ”Pay and play” (Hans) 
4. Sponsorarbejde (Hans) 
5. Byggesagen. Status (Jørgen) 
6. Byggesagen. Færdiggørelse inde og ude (Peter) 
7. Personalepolitik, restauratørkontrakt, prokontrakt, forretningsfører, 

greenkeepere (Jesper) 
8. Økonomi. Budgetter for 2011 og 2012 (Svend) 
9. Evt. 

 

Ad. 1 - Det udsendte forslag om revision af forretningsorden gennemgås. Der indføjes 
justeringer i forhold til forslagets: 
Pkt. 4 forretningsførers tilstedeværelse under hele/ dele af mødet 
Pkt. 5 punkter uden for dagsorden kan der tages beslutning om 1) hvis et flertal af 
bestyrelsen er til stede og der opnås enstemmighed blandt de tilstedeværende eller 2) 
hvis samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede og der er flertal for beslutningen. 
Pkt. 6 referat udfærdiges og opgaven går på skift blandt de fremmødte 
Pkt. 8 vedrørende fortrolighed er essentielt og vigtigt – også i forhold til at 
nedtone/eliminere rygtedannelse i klubben 
Pkt. 9 sidste afsnit omhandlende handicap og regeludvalg fjernes herfra og beskrives 
alene i forretningsplan for MGC, hvor det rettelig hører hjemme. 
Niels Eilif implementerer ovenstående ændringer i det udsendte materiale. MGC 

forretningsplan skal undergå kritisk revision. Marianne udarbejder og udsender forslag 

til behandling på et senere bestyrelsesmøde. 

 

Ad. 2 – efter en indledning til punktet er ordet frit og det aftales 1) at fremme 
struktur og disciplin omkring mødeafvikling i alles interesse og 2) referat fra mødet 
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skal afspejle, hvad der blev drøftet med henblik på at fremme information til det 
enkelte klubmedlem.  
Hans foreslår udfærdigelse af en projektliste som hjælp til at holde overblik og styring 

af igangværende opgaver: hvad pågår, hvem er ansvarlig og tidshorisont.  

Hans fremsender fra dagens møde til Marianne, som formidler til de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Ad. 3 – kort orientering om prøvemedlemmer. Det har til dato været en succes; 5 
hold af 5-6 deltagere og et 6. hold udbydes i juli. Til dato har 10 prøvemedlemmer 
aflagt prøve med henblik på spilletilladelse til ”stor bane”. Spilletilladelse kan først 
opnås, når prøvemedlemmet melder sig aktivt ind i klubben.  
Mulighed for prøvemedlemskab opretholdes, og nye hold oprettes, når der er 6 
deltagere. 
Det foreslås, at Søren Rolner indtræder i markedsføringsudvalget mhp. at indgå i 
teamet, der udvikler koncepter/ tiltag til at skaffe flere medlemmer i klubben. 
Proshoppen udgør et centralt omdrejningspunkt. 
På nuværende tidspunkt har der været en nettotilgang på ca. 40 spillere siden nytår, 
og flere forventes (jf. ovenstående). 
Niels Eilif har kontakt til Universitetet i forhold til gæsteforelæsere og internationale 
studerende, som spiller golf. Også idrætshøjskolen er inde i billedet. 
Der diskuteres flex-medlemsskaber, og Hans påtager sig opgaven at udarbejde 2-3 

flex-koncepter  og lave en analyse af konsekvenser og økonomi ved at udbyde flex-

medlemskab. Dette oplæg behandles på næste bestyrelsesmøde.  

Det aftaltes at markedsføre et ”Sommertilbud”, hvor der i juli måned kan spilles for 

kr. 250 på hverdage og for kr. 300 i weekends. 

Hans har medbragt et oplæg om ’pay and play’ på par-3 banen, og der er enighed om 
at afprøve konceptet i resten af 2011.  
Hans, Niels Eilif, Charlie og Søren mødes om de praktiske ting, der skal ordnes 

forinden: greenfeebog og mærker, poser til betaling, kontrol, boldrende v/ hul1 på 

par-3 banen mv. 

Hans spørger til baneguide. Har klubben en sådan? Der er fra flere sider blevet 
efterlyst et optryk af klubbens baneguide, og Henrik har tidligere forsøgt at få 
materialet fra Dorte Grau mhp. at få foretaget revision og genoptryk.  
Økonomi ved baneguide: Der skal evt. findes en sponsor til at dække udgifterne ved 
et genoptryk. Efterfølgende salg af baneguide skulle så dække udgifterne og dermed 
være udgiftsneutralt for klubben. Hans kontakter Dorte Grau. 
 

Ad. 4 – status på byggesagen. Udskiftning af facader pågår – brandmyndigheds-
godkendelse forventes snarest herefter. Ang. parkeringsareal og gårdsplads forventer 
Jørgen en snarlig indkaldelse til møde med Juul og Nielsen med det længe ventede 
oplæg til udbedring af flisebelægning. De enkelte bestyrelsesmedlemmer er mere end 
velkommen til at deltage i mødet. Jørgen orienterer om tidspunkt for mødet. 
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Niels Eilif påpeger, at belysningen i gården og på parkeringspladsen er utilstrækkelig 
og foreslår, at der etableres ekstra lys, når belægningen alligevel skal repareres.  
Jørgen undersøger, hvad der skal suppleres med for at forbedre forholdene. 

 

Ad. 6 – mangellisten gennemgås af Peter suppleret af Marianne. Der ligger 
umiddelbart flere udgifter til færdiggørelse af klubhusbyggeriet, end der er afsat 
penge til. Der pågår løbende evaluering af, hvad der skal gøres nu og hvilke opgaver, 
der kan/skal udskydes til senere (næste år). 
Der er fokus på ekstra lys i det store lokale og indretning af loungeområde, indkøb af 
de sidste ting, der får hverdagen til at fungere. Sponsortavle i gangen er bestilt – 
håber at få den sat op inden ferien sætter ind for alvor. Det gamle barlokale tømmes 
og males. 
 
Ad. 7 – Hans gennemgår det udsendte materiale, som afstedkommer en frugtbar 
dialog. Der er enighed om at arbejde videre ud fra oplægget.  
Flere ad hoc arbejdsgrupper etableres, og de medbringer til næste møde oplæg til 

fortsat diskussion.  

Fra et medlem i trivselsudvalget bringes ideen om arbejdsteams rekrutteret blandt 
medlemmerne i klubben i spil, og der nedsættes et hold til at se nærmere på 
definition af arbejdsopgaver for sådanne teams. Man har modtaget positiv respons fra 
arbejdsdagen i foråret. Aktuelt har Arne Hansen påtaget sig arbejdsopgaver omkring 
klubhuset, men det er ikke en holdbar løsning fremadrettet, da arbejdsopgaverne er 
blevet flere – i og omkring det nye hus. 
 
Ad. 8 – Sven gennemgår likviditetsbudgettet og konkluderer: ”det ser værre ud medio 
året og bedre ud end forventet sidst på året – forudsat selvfølgelig at budgettallene 
holder”. Likviditetsmæssigt startede året med – 600.000 kr. og ser ud til at slutte på – 
1,2 mio. kr. Forskellen på de 600.000 kr. dækker over engangsudgifter, der henhører 
til færdiggørelse af klubhuset. Vi kan håbe på, at de resterende udgifter ikke andrager 
svarende til budgetteret og/eller at indtægterne øges – budgettet ser ud til at holde, 
og det er positivt. Der er fortsat ubekendte faktorer, såsom greenfee- og 
sponsorindtægter. Så hæng i og medvirk til at kreere indtægter til klubbens bedste. 
 
Ref/mm 
 
 


