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ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2009 – Mollerup Golf Club. 
 
Mollerup Golf Clubs 17. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 26. marts 2009 kl. 19.00 i 
lokaler hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej 29, 8240 Risskov. Repræsenteret var 229 
stemmeberettigede, deraf 50 fuldmagter. 
 
Formanden bød velkommen og foreslog som aftenens dirigent Mogens Birkebæk. Dirigenten 
indleder med at konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
 
Dagsordenen ifølge klubbens vedtægter: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2008 til godkendelse 
4. Orientering om budget for år 2009 
5. Fastsættelse af kontingent og indskud for år 2010 
6.  Forslag fra bestyrelsen: 

Ændring af vedtægternes § 6. 
7.  Indkomne forslag fra medlemmerne: 

Forslag vedr. Junior- og eliteudvalg (forslagsstiller Ulla Bunde-Pedersen) 
Forslag vedr. indkaldelse til ekstraordinær/e generalforsamling/er (forslagsstiller 
Ole Steen Knudsen, Flemming Berg og Poul Mortensen) 

8.  Valg af kasserer. Torben Thomasen modtager genvalg 
Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen: Jørgen Winther, Bjarne Svensson og Hans Christian 
Thøgersen modtager alle genvalg. 
10.  Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen 
11.  Valg af revisor og revisorsuppleant 
12.  Eventuelt 
 

 

2) Bestyrelsens beretninger: 
Formandens beretning v/ Jørgen Østergaard 
Jeg skal hermed indlede bestyrelsens beretning for året 2009. Når jeg sætter mig ned for at 
gøre status kan jeg ikke lade være at sammenligne situationen med vejrudsigten. Der indleder 
de altid med at fortælle om hvordan vejret har været. Det finder jeg på en måde uinteressant. 
Ikke for at negligere behovet for at orientere om årets forløb i Mollerup Golf Club. Der er 
absolut behov for at dvæle lidt ved året der gik, også for at få baggrundsviden for opgaverne 
og udfordringerne i 2009.  
Sidste år rettede jeg fokus på 4 hovedområder: nemlig banen, økonomi, klubhusbyggeri og 
trivsel. I år vil jeg især beskæftige mig med de 2 sidste, nemlig byggeprojektet og trivslen. 
Banen, som jo igen har været fuldt tilfredsstillende hele sæsonen igennem, vil jeg ikke komme 
nærmere ind på, det vil Henrik Vinther gøre i sin beretning fra baneudvalget og senere vil 
Torben Thomasen fremlægge et flot regnskab, der så rigeligt overskygger betænkelighederne 
ved det dårlige regnskab vi fremlagde sidste år. Vi tror på det var en enlig svale på trods af 
finanskrise og situationen for visse ambitiøse golfprojekter.  
Man kan ved læsningen af dagspressen få den opfattelse, at golfsporten er i tilbagegang, ja 
måske oven i købet i krise. Nuvel visse projekter har det svært, men det kan ikke overraske. 
Med investeringer i 3-cifrede millionbeløb er man utrolig sårbar, hvis konjunkturerne vender. 
Den slags projekter er ikke for menigmand med almindelig lønindkomst.  
 
Jeg mener at vilkårene både nu og i fremtiden er helt anderledes og positive for Mollerup Golf 
Club. Som det fremgår af min leder i næste nummer af Molligan, mener jeg klubben ligger i et 
smørhul. Hvorfor? Jo hør blot. 
 
Bestyrelsen har klare den opfattelse, at klubbens beliggenhed i et stort boligområde, oven i 
købet med nogle af landets højeste gennemsnitsindkomster er et sikkert grundlag for klubbens 
eksistens – også efter en evt. massiv investering i forbedring af vore bygninger mv. Omvendt 
er disse forbedringer i lige så høj grad afgørende for den fortsatte succes. Der er fra flere 



2 

 2

medlemmer; senest ved den ekstraordinære generalforsamling den 13. januar 2009, sat 
spørgsmålstegn ved om ventelisten nu var reel. Ville vi kunne få de ekstra medlemmer, der 
var en del af finansieringspakken til det nye klubhus? Ja det kunne vi! Vi har vi allerede nu 
efter knap 2½ måned lukket for tilgang - efter optagelse af 150 nye medlemmer. De nye 
medlemmer har nærmest stået i kø for at komme ind i klubben.  
Optagelsen vil af naturlige årsager blive fordelt over året. En del er blevet optaget med 
øjeblikkelig virkning, en anden del ønsker indmeldelse pr. 1. juli og endelig er der en del, der 
på grund af at de allerede har betalt kontingent for 2009 i en anden klub, ønsker at 
medlemsskabet først påbegyndes pr. 1. januar 2010. Men fælles for alle grupper er, at de 
allerede nu, ved hel eller delvis betaling af indskud har tilkendegivet, at indmeldelsen er en 
realitet. Også selv om de er gjort bekendt med, at de måske kommer til at betale et ekstra 
indskud i forbindelse med klubhusbyggeriet. Vi byder dem alle velkommen i klubben. På trods 
af optagelse af de nye medlemmer er ventelisten stadig på ca. 200 personer, hvilket igen er 
med til at underbygge vores eksistensgrundlag.  
På denne baggrund vurderer bestyrelsen at betingelserne for at Mollerup Golf Club også i 
fremtiden kan fremstå som en attraktiv klub til konkurrencedygtige priser til fulde er opfyldt. 
 
Som jeg sagde i indledningen vil jeg især have fokus på det kommende klubhusbyggeri og 
trivslen i klubben. 
 
Som de fleste bekendt (der kunne jo være nye medlemmer tilstede) fik bestyrelsens forslag til 
nyt klubhus mv. ikke flertal ved afstemningen på den ekstraordinære generalforsamling den 
13. januar 2009. Bestyrelsens forslag faldt med et snævert flertal i mod sig. - Jeg vil gerne i 
den forbindelse gøre opmærksom på, at bestyrelsen finder det væsentligt, at et forslag af så 
vidt rækkende karakter, helst skal vedtages med et markant flertal.  
 
Argumenterne, der fremkom mod projektet på den ekstraordinære generalforsamling kan 
opdeles i følgende hovedområder: 

� Usikkerhed om økonomien, ikke mindst i lyset af finanskrisen 
� Modstand mod nybyggeri, ”det vi har” er med den mest nødvendige vedligeholdelse 

godt nok 
� Modstand mod ændringer i hoveddisponeringen, terrasse og restaurant skal blive 

liggende hvor de ligger. 
 
Efterfølgende besluttede bestyrelsen at arbejde videre med byggeprojektet. Vi indkaldte til 
medlemsmøder for at høre medlemmernes mening om et kommende byggeri.  
 
Der blev afholdt 2 medlemsmøder (i uge 6/2009) med stor deltagelse og stort engagement. 
Der var efter bestyrelsens opfattelse ingen tvivl om, at medlemmerne, med enkelte 
undtagelser, var enige i at der er behov for en omfattende renovering og nybygning af køkken 
og klublokale.  
På møderne blev fremlagt alternative forslag til nybygning og ombygning fra hhv. Ole Steen 
Knudsen, Flemming Berg og Poul Mortensen. Endvidere er der tidligere fremsendt forslag fra 
Jørgen Møller Jensen.  
Efterfølgende er der blevet afholdt 2 møder med forslagsstillerne og byggeudvalget bestående 
af Jørgen Winther, Henrik Vinther og Jørgen Østergaard Nielsen for en mere detaljeret 
behandling af forslagene. Det er under disse 2 møder ikke lykkedes at nå frem til et fælles 
forslag, idet bestyrelsen og forslagsstillerne er ret uenige om den overordnede disponering af 
byggeriet. Bestyrelsen betragter imidlertid ikke debatten som afsluttet, men er parate til en 
fortsættelse af møderækken med henblik på at nå til enighed om et fælles forslag eller en 
konstatering af at dette ikke er muligt.  
Det er naturligvis bestyrelsens pligt og ansvar at fremlægge et forslag til byggeri, hvis 
bæredygtighed i forhold til myndigheder og økonomi, bestyrelsen naturligvis kan stå inde for. 
Et sådant forslag vil blive fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling - forhåbentligt inden 
sommerferien.  
Bestyrelsen hverken kan eller vil modsætte sig, at evt. alternative forslag bliver fremlagt til 
medlemmernes bedømmelse, men det skal understreges at disse ikke er sanktioneret af 
bestyrelsen. 
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Ligesom sidste år vil jeg bruge en del tid på trivslen i klubben. At trivslen i klubben ligger 
bestyrelsen meget på sinde er bl.a. kommet til udtryk ved, at vi har nedsat et informations- og 
trivselsudvalg med Niels Eilif som formand. Jeg synes allerede vi kan begynde at se 
resultaterne af udvalgets arbejde.  
 
Vi lever i en ”jeg” tid. ”X-faktor”, ”Så det synger” og mange andre TV-udsendelser er med til at 
rette fokus på individet i stedet for fællesskabet. Tendensen går desværre i retning af 
egoismen eller selvforherligelsen tager over. Samtidig er der en tendens til, at flere og flere 
golfspillere ikke tilmelder sig en klub, men dyrker deres spil på ”Pay & Play” baner eller via et 
billigt medlemskab af en klub – eller hvad man nu skal kalde det, der giver adgang til at spille 
greenfee på klubbernes baner.  
Ovenstående vil i sin yderste konsekvens være ødelæggende for klubånden i dansk golf. Er det 
sådan vi ønsker Mollerup Golf Club skal udvikle sig? Det håber jeg virkelig ikke. Det tror jeg 
heller ikke at klubbens medlemmer ønsker. Derfor vil jeg appellere til jer om hver især at 
bidrage til, at styrke fællesskabet i klubben. Det kan gøres på mange måder. En venlig 
omgangstone, et smil og et goddag eller hej, spille med andre end lige dem man plejer 
(hvorfor alle disse 2-bolde, når der er pres på banen), vise tolerance for øvrige spillere på 
banen og meget andet. Debatten på hjemmesiden spiller en meget vigtig rolle i denne 
udvikling. Her får man pludselig kontakt til en masse medlemmer, som man måske aldrig 
møder (vi er trods alt over 1000), til nye medlemmer, der endnu ikke har fundet ud af, hvad 
det vil sige at være medlem af Mollerup Golf Club osv.    
Lad os i fællesskab stå sammen om at få vores ”Smiley” tilbage igen. Den gennemførte 
medlemsundersøgelse viser med stor tydelighed at viljen er til stede.  
Når vi spørger nye medlemmer om hvorfor de har valgt Mollerup Golf Club, henviser mange til   
at de har hørt at vi har et godt klubliv. Dette har utvivlsomt medvirket væsentligt til, at vi er 
en af meget få klubber i Danmark der i dag har venteliste. 
Og så er det imponerende at ca. 25 % af medlemmerne lover at stille sig til rådighed for 
frivilligt arbejde i 2 dage til gavn for os alle sammen. Det er virkelig flot og vidner om vilje til 
sammenhold. 
 
Klubberne i klubben skal have stor ros for den indsats de yder for trivslen. Ildsjælene i spidsen 
for seniorklubben, tirsdagsdamerne, onsdagsmatcherne, torsdagsherrerne mf. bidrager hver 
især til at styrke sammenholdet. Bak op om dem – det fortjener de. 
 
Et andet forhold jeg mener, der har betydning for trivslen i klubben - er bredden. Vi må se i 
øjnene, at gennemsnitsalderen er høj. Så meget desto mere er der behov for at vi formår at 
tiltrække de unge, det er dem der engang skal tage over. Det er vigtigt at vi viderefører 
golfens sjæl (jeg kunne ikke finde bedre betegnelse) til de næste generationer, så også de kan 
opleve den glæde ved sporten, som vi i dag føler. Vi har naturligvis pligt til at støtte de unge, 
der måtte have talent og interesse for at dyrke deres golf på eliteplan. Uden disse muligheder 
tror jeg vi ødelægger vores fødekæde. Og helt ærligt – klub uden ungdom er da lidt tam. 
 
Administration mv. 
Klubbens administration har igen formået at holde sammen på det hele. På trods af stor 
travlhed i hverdagen er de altid parate til at yde medlemmerne, herunder ikke mindst de nye 
medlemmer, en venlig og professionel behandling. 
 
Tak til Solvejg, Christian og Charlie for en stor og helhjertet indsats. Tak også til proérne 
Søren og Kenneth samt Søren med personale i restauranten. Alle tager I godt mod 
medlemmer og gæster og er med til at gøre klubben til et rart sted at komme. Og tak til 
greenkeeperne, hvis arbejde i sidste ende er det der er betingelsen for hele succesen. Endelig 
en stor tak til alle de medlemmer, der i udvalg eller på anden vis yder deres bidrag til klubbens 
drift. Uden deres medvirken vil meget gå i stå. Vi har som nævnt altid brug for flere, så meld 
dig hvis du har tid og lyst.. 
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Bestyrelsen har haft et særdeles travlt år, ikke mindst på grund af byggesagen. Mange og 
lange bestyrelsesmøder har vi haft.  Tak til bestyrelsen for jeres konstruktive samarbejde og 
for jeres enorme indsats. 
 
 
Baneudvalgets beretning v/ Henrik Vinther 
Banen har i 2008 været i en stand, som medlemmer og gæster har kunnet være tilfreds med 
– det til trods for at foråret var temmelig tørt. Greens var ikke plaget ret meget af skimmel, så 
de kom sig hurtigt efter vinteren, også selv om der var spillet på dem det meste af vinteren. 
Sidste vinter blev der tyndet ud i mange træer og ryddet op i forskellige krat rundt på arealet. 
Sidst på efteråret blev vores søer renset op med et – indtil nu – rigtig godt resultat. 
Med oprensningen lever vi bedre op til visionen for banen, som bl.a. siger, at søerne skal være 
i en sådan stand, at vandspejlet skal være mest muligt synligt og dermed give spillerne en 
endnu bedre oplevelse af banen. Når arealerne omkring søerne vokser op, håber vi på, at det 
vil være til gavn og glæde for brugerne af banen. 
 
Banen har været trimmet til et par store turneringer i løbet af sæsonen, bl.a. igen til Kaupting 
Touren, som i 2008 lagde vejen forbi Mollerup. Der var kun ros til klubben fra Tourledelsen og 
fra de mange proér, der spillede på banen. En ros, som straks sendes videre til greenkeeperne 
og de hjælpere, der var i sving gennem hele turneringen. Til andre store turneringer var banen 
også sat flot op, men den daglige brug af banen halter dog ikke langt bagefter.  
Med et lidt ændret klippemønster kan banen få et helt andet udseende, og det er der også 
blevet eksperimenteret med, imellem de forskellige turneringer. 
Årets gennemgang med Århus kommune gav lidt panderynker, for det blev konstateret, at 
mange af vore træer lider af en sygdom, som kaldes ”Asketørtop” – hvilket indebærer, at 
træet dør fra toppen og nedad. Dette gør, at vi i løbet af en årrække må fælde mange træer, 
og at vi allerede nu må til at tænke på at plante nye som erstatning. 
Ved gennemgangen var Århus kommune i øvrigt så tilfreds med banens stand, så næste besøg 
vil først blive om to år. 
 
I vinterperioden 2008/2009 har der været en del dage, hvor greens har været lukket på grund 
af frost. Et forsøg med at have to flag – et på normale greens og et på vintergreens, samtidig 
med en vejledning til spillere om, hvornår der skal spilles til forskellige flag – har dog ikke 
været en optimal løsning. Flere spillere har spillet til normale greens i frostperioderne, og dette 
har bevirket, at greens er blevet trådt ned, og der er kommet sneskimmel på greens. Det vil 
komme til at tage længere tid at få udryddet og vil afstedkomme en længere 
klargøringsperiode her i forårssæsonen - til skade for medlemmer, gæster og klubbens 
greenkeepere. Ærgerligt. 
 
Maskiner 
Vores maskiner har gennem lang tid været i ikke tilfredsstillende stand, hvilket også har givet 
sig udslag i banens pleje. Et par gange har en defekt olieslange været skyld i, at der er blevet 
spildt varm olie på greens, med brune striber til følge. Flere gange har vore rough-klipper 
været brudt sammen ude på banen på grund af forskellige defekte lejer. Det har givet afbræk i 
plejen af banen og unødig mange udgifter til reparation og leje af erstatningsmaskiner. Vi 
tager nu konsekvensen af dette og har bestilt et par nye maskiner, som skulle gøre sit til, 
at vi ikke kommer til at opleve de samme uheld, i de kommende år. 
 
Personale 
Ulrik Sørensen har nu været chefgreenkeeper i 2 år og har fået sat sit præg på arbejdet i 
dagligdagen og på personalesammensætningen. Samarbejdet med klubbens øvrige ansatte og 
klubbens medlemmer fungerer fint.  
Vi har sagt farvel til Jan og Erik, men har sidst på året ansat Kent, som vil være vores faste 
værkstedsmand og også en del af personalet, som klipper og arbejder på banen. Vi kan se, at 
Kent allerede nu har fået styr på værkstedet, og vi ser frem til et godt samarbejde i mange år 
fremover. Den faste stab i greenkeepergården er Ulrik, Mustafa, Jesper, Kristian og Kent. 
Herudover har der i en periode været ansat sommermedhjælper. Personalet har gennemført 
relevant uddannelse for at følge med i udviklingen af golfbaner. 
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Medarbejderne deltager også i forskellige Erfa-grupper med andre greenkeepere for at 
udveksle erfaringer og for at lære af hinanden. 
 
Budget/regnskab 
Efter et hårdt budgetår i 2007 har vi haft fokus på ikke at overskride budgettet for 2008. Det 
gav nogle udfordringer, for både maskiner og vandingsanlæg voldte store problemer. De 
mange maskinstop med reparationer og leje af erstatningsmaskiner til følge gav øgede 
udgifter. Dette medførte, at vi ikke har villet investere i nye tiltag, før vi fik overblik over 
maskinparken og fik lavet en udskiftningsplan for maskinerne. Den er nu lavet, og vi har nu en 
plan, hvor alle maskiner afskrives over max 8 år. Det giver os bedre budgetvilkår, og vi kan 
begynde af budgettere mere fornuftigt fremover. Budgettet for 2008 blev dog overholdt endda 
med et underforbrug på ca. 200.000 kr., så der skal lyde stor ros til Ulrik for at holde tilbage 
på udgifterne. 
 
Baneudvalget består af Poul Aksglæde, Allan Hansen, Christian Vinther, Henrik Vinther, Ulrik 
Sørensen, Dorthe Grau og de nytilkomne Pirkko Aarnio Faaborg og John Hartvig, og vi har 
holdt møder gennem hele sæsonen. Dorthe Grau valgte at trappe ned i baneudvalget, så 
Henrik Vinther overtog formandskabet, mens Dorthe fortsatte som menigt medlem af 
udvalget. Vi har lagt vægt på at få registreret banen og de forskellige ideer, udvalget har til 
den fortsatte udvikling af banen. Vi har haft gennemgang af alle hullerne og arbejder i 
øjeblikket på at udarbejde en prioritetsliste med de forskellige ideer for udvikling ag banen. 
Sammensætningen i udvalget gør at vi har både stor ekspertise og erfaring i udvalget, og det 
sammenholdt med lidt ungdom giver det et udvalg og nogle møder med stort udbytte. Lad os 
fortsætte denne udvikling til glæde for både udvalget og banen. 
 
Vision 
Baneudvalget har opdateret Vision for Mollerup Golf Clubs bane og den lyder nu som følger: 
”Det er baneudvalgets vision at drive en 18 hullers bane, der spillemæssigt, naturmæssigt og 
vedligeholdelsesmæssigt er en attraktiv golfbane for klubbens medlemmer og dens gæster”. 
Denne vision søges opfyldt ved følgende delvisioner: 
• Spillemæssige kvaliteter: 

Banen skal være en udfordring og en god oplevelse for spillere på alle niveauer. Banen skal 
være anlagt og vedligeholdt således, at den er fair. 
Forhindringer må ved deres udformning og placering ikke straffe de gode slag. 
Spilleren skal i stedet for belønnes i form af en bedre placering til næste slag, jo tættere 
han tør spille på forhindringen.  
Forhindringer skal endvidere udformes og placeres således, at den almindelige spiller har 
mulighed for at vælge en ”vej”, der i sværhedsgrad svarer til dygtigheden.  
For højhandicapspilleren skal de alternative ”veje” følgelig blive et valg mellem de 
forskellige risici og tilhørende gevinstmuligheder. 

• Naturoplevelse: 
Banen skal anlægges og vedligeholdes således, at spilleren får en oplevelse af en dejlig og 
varieret natur. Den plejede del af området skal sammen med den uplejede del give gode 
muligheder for et rigt dyreliv. Vekselvirkning mellem tæt beplantede og mere åbne 
områder skal give muligheder for stedvis læ samtidig med, at områdets åbne karakter 
bevares. Solitære træer skal ud over at tjene til forskønnelse også gøre nytte til 
afstandsbedømmelse og som pejlemærker. 
Frugttræer skal bevares på arealet og skal sammen med andre for området naturlige 
træsorter give området karakter af et naturligt miljø. Det højtliggende område syd for 
Mollerupvej skal bevares som savannelignende landskab med godt udsyn over Egå-dalen 
og Egå Engsø. Sø-områderne er en væsentlig del af banens natur med deres rige og 
varierede plante- og dyreliv. 
Søerne skal være i en sådan stand, at vandspejlet skal være mest muligt synligt og dermed 
give spillerne en endnu bedre oplevelse af banen. 

• Vedligeholdelse: 
Banens vedligeholdelse skal tilgodese de spillemæssige krav og naturplejen. 
Banen skal være anlagt således, at vedligeholdelsen kan ske på en rationel måde og med 
størst mulig anvendelse af maskinkraft. Den plejemæssige kvalitet skal være på minimum 
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landsgennemsnittet for danske golfbaner. Banen skal være velplejet såvel på spilleareal 
som udenomsarealer, veje, stier, klubområde mv. Veje og stier samt skiltning skal være 
velholdte og bidrage til oplevelsen af et velanlagt og velholdt anlæg. Materialer, som 
bruges på golfbanen, skal i størst muligt omfang falde ind i områdets natur. 

• Fremtiden 
Sæsonen 2009 vil blive året, hvor der vil blive plantet træer på forsøgsbasis, og der vil 
blive lavet nogle nye stier de steder, hvor medlemmerne skal gå for ikke at slide unødigt 
på banen. Nye maskiner vil blive sat i drift. Søerne vil finde sit nye leje, keeperne vil tynde 
ud i nogle flere træer, og der vil blive ryddet op i haven ved hul 2. Når der er kommet en 
plan over klubhus m.v., vil udenomsarealerne blive taget op til planlægning, og her vil 
baneudvalget også komme med input til bestyrelsen om udformning og vedligeholdelse, så 
alt i alt et spændende år vi alle går i møde. 
 

God sæson til alle medlemmer, personale og gæster i Mollerup 
 
 
Klubhus- og sponsorudvalgets beretning v/ Jørgen Winther 
I og omkring Klubhuset har vi ikke lavet store nye tiltag i 2008. Vi har mange udfordringer 
med vort gamle klubhus både med hensyn til plads, tidssvarende forhold samt krav fra 
myndighederne. Vi har i 2008 brug omkring 700.000 kr. på at holde klubhuset ”kørende”. 
Dette grundet i, at det koster mange penge at vedligeholde den bygning, vi har. Jeg håber 
inderligt, at vi får forsamlingens opbakning til bygning af et nyt hus, når et nyt forslag er 
udarbejdet, og vi indkalder til en ny ekstraordinær generalforsamling.  
Vi har været nødt til nødtørftigt at reparere og udskifte en del i det nuværende køkken i håb 
om, at myndighederne godkender dette til sæsonstart. Vi har virkelig brug for nye eller 
renoverede bade- og omklædnings faciliteter i vores klub, samt et bedre klublokale. 
 
Vi har desværre været plaget af en del indbrud i den seneste tid – både i klubhus, proshop, 
baglade og opbevaringsrum. Jeg vil bede alle om at være med til at forebygge dette ved at 
lukke døre og vinduer når lokaler forlades samt holde øje med unormale hændelser omkring 
klubben.  
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til vore trofaste sponsorer, som igen i 2008 har 
været meget hjælpsomme med at skaffe midler til de ting, vi gerne har villet investere i, til 
både klubhus og bane. Vi har i 2008 sat ny rekord i sponsorstøtte og det viser med al 
tydelighed, hvor meget sponsorerne betyder for Mollerup.  
Jeg håber, at vi alle ved fælles hjælp og i bestyrelsen kan udbygge og vedligeholde de gode 
relationer, vi har med vores sponsorer. Vi har brug for hjælp fra alle medlemmer, så vi 
forhåbentlig også under og efter den indeværende finanskrise kan få hjælp fra vores 
sponsorer. Jeg håber, at alle vil være med til at tage godt imod og hjælpe, hvor de kan. 
Samtidig vil jeg anmode alle om at hjælpe os med at fastholde og finde nye sponsorer til 
klubben. 
 
Turnerings-, Begynder-, Handicap- og Regeludvalgenes beretning v/ Marianne 
Maegaard 

Turneringsudvalget afviklede i alt 10 klubturneringer med i snit 5-20 flere deltagere pr 
turnering i forhold til året før og så selvfølgelig klubmesterskaberne. 
For andet år i træk lagde klubben bane til en 2-dages turnering for professionelle og amatører: 
”Århus Open” – og det med stor succes og megen ros fra de, der deltog. Et helt igennem fint 
gennemført arrangement. Tak til alle, der deltog og på den måde bidrog til nogle gode dage 
med masser af god golf.  
Løbende hulspil så efter ”et par år i mølposen” igen dagens lys – i en lidt ændret format i 
forhold til tidligere. Mange deltog under de nye konditioner i 2008 og vi sætter selvfølgelig 
”løbende hulspil” på programmet i 2009 og håber på at rigtigt mange vil deltage i turneringen. 
 
Turneringskalenderen 2009 er klar og vi har sammensat et program hvor ”stableford” og 
”gunstart” ikke længere udgør majoriteten – dels for at skabe afveksling, og så for 
forhåbentligt; at lokke flere til at deltage. Der er programsat én turnering færre i forhold til 
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sidste år. Det er ulig sjovere at arrangere for et stort antal spillere, end det er at skulle aflyse 
pga. få tilmeldte. Det er sjovere for sponsor og for os alle sammen. 
 
I turnerings- og begyndersammenhæng gennemførte vi den 1. lørdag i marts et 
turneringslederkursus - for at ruste turneringsledere og hjælpere til at varetage afviklingen af 
klubbens turneringer og bl.a. sikre en helt igennem korrekt afvikling af turneringerne. 
 
Begynderudvalget. I sæson 2009 gennemføres onsdagsturneringerne også i juli måned (den 
vanlige feriemåned). Vi starter lige efter påske – både hvad angår mulighed for aflæggelse af 
begynderprøve og så selvfølgelig med onsdagsturneringerne.  
Vi ser frem til at modtage mange af de nye ”golfere” og så glæder vi os ligeledes over at en 
stor skare af såkaldt ”gamle” golfere lægger vejen forbi og deltager. Det er til glæde for os alle 
sammen. Igen her gælder det, at det er sjovere at arrangere, når mange vil deltage. 
 
Regel- og handicapudvalget har behandlet 3 henvendelser om regulering af handicap i 2008. 
Derudover fik vi i sommerens løb 2008 re-rated banen og resultatet af denne rating træder i 
kraft til sæsonstart 2009. Banen er vurderet at være lidt lettere at spille for herrernes 
vedkommende, hvor det for damerne vurderes at være uændret. Alle beholder deres 
nuværende handicap og ændringerne udlignes i konverteringstabellerne. Så kig en ekstra gang 
i tabellerne - inden du går ud på banen. Dit spillehandicap (tidligere benævnt: antal tildelte 
slag) har måske ændret sig. 
 
Klubbens lokale regler har undergået revision og klubbens ordensforskrifter er ligeledes blevet 
”støvet af” og tilpasset. Hold dig orienteret om ændringerne på hjemmesiden og ved opslag i 
klubben.  
 
Stor tak til alle sponsorer og også tak til udvalgsmedlemmerne. Nogle udvalgsmedlemmer har 
takket af efter flere/mange år i ”klubbens tjeneste” og nye er kommet til. Dejligt at så mange 
spillere vil ”yde en indsats” til gavn og glæde for os alle. Tak for det. - Vi glæder os til at 
komme i gang med sæson 2009. 
 
 
Eliteudvalgets beretning v/ Bjarne Svensson 
Jeg vil gerne starte med at sige tak til Henrik Vinther som igennem flere år har været formand 
for eliteafdelingen. Henrik har ydet et kæmpearbejde for eliten og det bliver svært for mig at 
nå samme niveau. Henrik fortsætter i eliteudvalget udover at være formand for 
erhvervsklubben og baneudvalget. 
 
Tak til vores sponsorer – de fleste fra erhvervsklubben – uden dem ville ambitionerne være 
mindre og mulighederne færre. 
 
Fin Pugholm overtager hvervet som holdkaptajn for vores 1. divisionshold og ny holdkaptajn 
for 3. division bliver Jørgen Trads. Fredrik Markholt fortsætter som ansvarlig for 4. division, 
hvor bl.a. vores kommende talenter bolter sig sammen med erfarne spillere. Lea Nuppenau 
fortsætter som ansvarlig for elitepigerne. Tak til udvalget for et stort stykke arbejde i 2008. 
 
2008 blev det første år hvor damesiden var repræsenteret i det nye fusionssamarbejde med 
Århus Golf Club og Århus Ådal under navnet ”Golf Team Århus”. Det første år blev en succes 
med en flot 2. plads i 2 division. Jeg er sikker på man stiler efter første pladsen i år. I 2009 
udvides samarbejdet til også at omfatte et fælles Danmarksseriehold, som får hjemmebane i 
Mollerup. Ingen tvivl om at ”vores” piger vil komme til at præge begge hold. 
 
På herresiden stabiliserede vores 1. divisionshold sig midt i rækken – hvilket var målet fra 
sæsonstarten. Glimrende indsats af holdet. 
 
3. divisionsholdet vandt sin række efter en spændende afslutning – desværre var Ikast for stor 
en mundfuld i oprykningsfinalen. Men rigtig god sæson fra holdet. 
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4. divisionsholdet formåede også at vinde deres række – ret suverænt – men kunne desværre 
ikke rykke op. En klub må kun være repræsenteret med ét hold i hver division. Men flot 
præstation af holdet med mange helt unge spillere. 
 
Vores pigehold i Danmarksserien bestående af en stor del juniorpiger opnåede stor erfaring, 
men sluttede resultatmæssigt nederst. Der er så meget potentiale i dem og de vil opleve 
fremgang i år - uden tvivl. 
 
På det individuelle plan markerede Mollerup sig på Danmarkskortet med de bedste 
præstationer leveret af Christian Vinther, Jesper Vinther og Jesper Egegaard – de 2 gange 
Jesper endda med 2 første pladser i ranglisteturneringer. Jesper Vinther fik sin 1. placering i 
den største seniorturnering i Jylland: ”Vejle matchen” og Jesper Egegaard sin efter forrygende 
omspil over mange (seks) huller – super godt gået. 
 
Målsætningen for 2009 er at styrke vores position indenfor Dansk Golf. Vi stræber efter at 3 ud 
af 5 hold vinder deres række (inkl. Fusionsholdene) - og rykker op i en ny division. 
Ambitiøst måske – men ikke umuligt! 
 
God sæson til alle – fra eliteudvalget.  
 
 
Juniorudvalgets beretning (i Hans Christian Thøgersens fravær) aflagt af Bjarne 
Svensson 

Jeg vil indlede denne beretning med at takke medlemmerne i juniorudvalget for et rigtig godt 
samarbejde i 2008 – alle har ydet en fantastisk indsats. Jeg vil på udvalgets vegne benytte 
lejligheden til at takke de forældre, der har bakket op om og ydet praktisk bistand ved 
afviklingen af de forskellige junioraktiviteter. Uden forældrenes aktive deltagelse i junior-
arbejdet ville niveauet ikke kunne opretholdes. 
 
Vi har i løbet af året haft udskiftninger: Bjarne Svensson (tidl. udvalgsformand), Fin Pugholm 
(træning og turneringer) og Kim Hentze (kredsholdsturnering) har forladt udvalget – tak til 
dem alle tre for en stor og engageret indsats i løbet af årene og ind i udvalget er Lars 
Warming, Jesper Høybye, Hanne Jakobsen, Per Røddik og Morten E Pedersen indtrådt. 
Udvalget består nu af: Hans Christian Bech Thøgersen, Jørgen Trads, Lea Nuppenau, Peter 
Winther, Per Weis, Lars Warming, Jesper Høybye, Hanne Jakobsen, Per Røddik, Morten E 
Pedersen. 
 
Jeg vil her gerne sige tak til Advokatfirma Flink Halling-Overgaard & Partnere, som igen i år 
var sponsor for vores afslutningsturnering, til Plantagen, der også i 2008 sørgede for, at vores 
juniorer fik den nødvendige mængde frugt for at kunne stå strabadserne igennem under 
juniorlejeren og til MarkOn, som sponsorerer tøj til de bedste juniorer. Jeg vil også sige tak til 
vores to trænere Søren og Kennett – hvor det især er Kennett, der har med juniorerne at gøre. 
 
Nogle af højdepunkterne i 2008 har været: 
- Sommerlejren, som igen har været en stor succes. Specielt tak til Jørgen Trads, som er 
primusmotor for lejren og med sin facon får det til at glide, så alle deltagerne får en super 
oplevelse. Også tak til vores restauratør: Søren, som sponsorerer drikkevarer og sørger for, at 
ingen går sultne i seng. 
- Kredsturneringen: Mollerups juniorer har i år deltaget i kreds Øst kredsturnering med et 
samlet deltagerantal for de 3 planlagte turneringer på 34 deltagere. Kredsturneringen er 
opstået i et samarbejde mellem klubberne i kreds øst: Ebeltoft, Grenå, Hammel, Kalø, 
Markusminde, Mollerup, Norddjurs, Nørhald, Randers, Søhøjlandet, Tange Sø, Århus GC og 
Århus Ådal. Formålet med turneringen er at få endnu flere juniorer til at spille golf på andre 
baner, og derved give dem mulighed for at møde andre juniorer og snuse til det at spille 
turneringsgolf. Turneringen er en gennemgående turnering, som i år blev afviklet med 3 
turneringer, henholdsvis i Kalø, i Norddjurs og i Mollerup. 
Vi havde i 2008 fornøjelsen at afvikle finalen i Mollerup og fik positive tilbagemeldinger for 
afviklingen. Der deltog i Mollerup samlet 50 juniorer fra de forskellige klubber i kreds Øst. 
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Mollerups juniorer ydede i alle rækker en flot indsats over de 3 turneringer, og vi sluttede på 
en samlet tredje plads. 
- Afholdelse af Junior/Seniormatch efter Pro/Am-princippet. Et initiativ taget af Seniorklubben. 
Juniorerne ser frem til en gentagelse af arrangementet i 2009. 
 
Sportslige resultater: 
- Faxe Kondi Tour – Piger: 

o Jinjira Rasmussen – samlet 4. plads. 
o Beate Nuppenau – vinder af Pige Tour 1 

- Junior Distrikt Tour 
o Nicolai Simonsen – samlet 9. plads 

- Sportsjournalisternes holdturnering 
o Jinjira Rasmussen, Bo Pugholm og Andreas Bech Thøgersen – 2 slag fra 
landsfinalen 

- Klubmester Juniorrækken 
o Bo Pugholm 

- DGU Hold turnering 
o Junior Elite opnåede en flot 2. plads i deres pulje. 
 

Juniorafdelingen har i 2008 haft spillere med i de bedste landsdækkende turneringer og også 
haft juniorer med på Mollerups bedste seniorhold og spillerne har her bidraget væsentligt med 
gode resultater. 
Mollerup Golf Club kunne i 2008 bidrage til juniorlandsholdet med Jinjira Rasmussen, som også 
i 2009 vil indgå i landsholdets spillertrup. 
 
Resultaterne taler for sig selv – vi har haft en rigtig god sæson. 
 
Vi i juniorudvalget synes, vi har nogle dygtige og dejlige juniorer – som er nemme at omgås 
og giver os mange positive og gode oplevelser. 
 
 
Informations- og trivselsudvalgets beretning v/Niels Eilif Hansen 
Da jeg for et år siden blev valgt ind i Mollerup Golf Clubs bestyrelse, blev jeg formand for et 
nyt udvalg, der fik benævnelsen Informations- og Trivselsudvalg. Et naturligt arbejdsområde. 
Jeg havde forud for valget gjort mig til talsmand for et forbedret informationsniveau i klubben 
og mere åbenhed om bestyrelsens arbejde, som et led i at fremme trivslen i klubben. Udvalget 
var i begyndelsen uden medlemmer, men det er der blevet rådet bod på.  
Som medlemmer indtrådte Jette Ravn, Kirsten Siebert, Hans Trautner, Kaj Aage Hoffmann, 
Bent Kjeldsen og Jesper Høybye. 
 
Hvordan ser status så ud efter et års forløb? Jeg synes, at der er en række resultater, som bør 
nævnes: 

• En Informations- og kommunikationsstrategi er udarbejdet og vedtaget af klubbens 
bestyrelse. Strategien er ved at blive implementeret, men fungerer ikke godt nok 
endnu. 

• Molligan er relanceret. Der er etableret en redaktion med Steen Møller Jensen som ny 
redaktør. Layout er moderniseret, og konceptet er ændret. Bladet vil udkomme tre 
gange om året med fremadrettet information omkring udvikling og aktiviteter i klubben 
og golfsporten, og med historier om mennesker, stemning og oplevelser. 

• En ny hjemmeside er ved at være klar til at blive lanceret. Formålet er at formidle 
dagsaktuelle nyheder, informationer fra bestyrelse, udvalg og klubber i klubben samt 
referater og billeder fra turneringer. Tove Vestergaard har påtaget sig opgaven, som ny 
webmaster for hjemmesiden. 

• En medlemsundersøgelse er gennemført i samarbejde med DGU. I udvalget betragter vi 
det som en succes, at 522 af klubbens medlemmer deltog i undersøgelsen. 
Resultaterne er blevet præsenteret for udvalget og klubbens bestyrelse, der nu skal 
have nærstuderet og gennemdrøftet resultaterne, for at tage stilling til mulige 
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handlinger. Rapporten kan ses på hjemmesiden og vil blive præsenteret på et 
medlemsmøde i klubben den 20. april. 

 
Afslutningsvis vil jeg sige, at det har været et spændende år at være med i bestyrelsen. 
Der har været mange udfordringer, og det vil der også være i det kommende år. Det har 
været meget tidkrævende, og det vil det nok også blive i det kommende år. Foreningsledelse 
har aldrig været let, og det vil nok det heller ikke blive i det kommende år. 
 

 

Der var ikke umiddelbart spørgsmål eller kommentarer fra salen og beretningerne blev 
herefter godkendt. 
 
 
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2008 
Regnskabet blev gennemgået af klubbens kasserer Torben Thomasen. 
 
Heller ikke her gav det anledning til spørgsmål eller kommentarer og regnskabet blev 
godkendt m/applaus. 
 
 
4) Orientering om budget for år 2009 
Hovedtrækkene i budgettet blev forelagt og gennemgået. 
 
Spørgsmål og svar til budgettet:  
Ulla Bunde-Pedersen (1170) ville gerne have uddybet hvordan bruges sponsorindtægterne? 
Indtægterne indgår i driften og er således ikke nødvendigvis dedikeret specifikke formål. 
 
Møller Mikkelsen (411) efterlyste svar på hvor indtægterne fra de nye 150 medlemmer – 
indskud og kontingent – hvor figurer det beløb i budgettet? Pengene fra de nye medlemmer er 
hensat til ny/ombygning af klubhus og indgår således ikke i budget for 2009.  
 
Kirsten Ebert (804) Hvad dækker beløbet: direkte omkostninger? Bl.a. klubblad og ny 
hjemmeside. Baneanlægget - udgift til område: 131.000 kr. er det til nyplantning af træer? 
Svaret til det spørgsmål: JA. 
 
Lars Simonsen (1511) Betaler restauratøren husleje eller forpagtningsafgift? Ja og beløbet 
fra restauratøren indgår i det samlede beløb på 312.000 kr. i budgettet. 
 
 
 
5) Fastsættelse af kontingent og indskud for 2008 
 
Kontingent  2009 2010 

Seniorer 5.200 5.400 

Ung 19-25 år 2.875 2.986  

Juniorer  1.820 1.900 

Intercity 2.650 2.750 

Long distance 2.875 2.986  

Par 3  1.700 1.750  

Passiv  1.150 1.200 

   

Indskud  2009 2010 

Seniorer 7.500 7.500 

Ung 19-25 år 1.250 1.250 

 
Forslaget godkendes af forsamlingen. 
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6) Indkomne forslag fra bestyrelsen  
 
Forslag til ændring af vedtægternes § 6 – 1. og 3. afsnit. 
 
1. afsnit: Ordinær generalforsamling afholdes i Århus kommune hvert år inden udgangen af 
marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved brev til medlemmerne med 
mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. 
 
Forslås ændret således: 
 
”Ordinær generalforsamling afholdes i Århus kommune hvert år inden udgangen af marts 
måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved opslag i klubhuset, på klubbens 
hjemmeside, hvis en sådan findes, samt ved udsendelse af e-mail til medlemmer med 
indberettet e-mailadresse, og postbesørget brev til medlemmer uden indberettet e-
mailadresse. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.” 
 
3. afsnit: Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter at den 
skriftlige begæring er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved brev til 
medlemmerne med angivelse af fuldstændig dagsorden og indholdet af de forslag, der kommer 
til behandling - alternativt med angivelse af, hvor sådanne forslag er fremlagt til gennemsyn. 
 

Forslås ændret således: 
 
”Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter at den skriftlige 
begæring er modtaget. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved opslag i klubhuset, 
på klubbens hjemmeside, hvis en sådan findes, samt ved udsendelse af e-mail til medlemmer 
med indberettet e-mailadresse, og postbesørget brev til medlemmer uden indberettet e-
mailadresse. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af fuldstændig 
dagsorden og indholdet af de forslag der kommer til behandling – alternativt med angivelse af, 
hvor sådanne forslag er fremlagt til gennemsyn” 
 
Bestyrelsens forslag motiveres af JØ og ændringen skal alene ses som en mulighed for at 
minimere udgifterne. Forsamlingen godkender ved håndsoprækning og efterfølgende applaus 
forslaget. For forslaget stemte alle tilstedeværende minus én enkelt stemme med hverken for 
eller imod. Ingen stemte imod forslaget. 
 
 
7) Indkomne forslag fra medlemmer 
 
Forslag fra Ulla Bunde-Pedersen (1170) 
Medlemmerne i Mollerup Golf Club har igennem årene betalt stadigt stigende udgifter i 
forbindelse med Junior- og Eliteudvalgene. 
Da den elitære linje, som bestyrelsen har valgt at følge ikke er i overensstemmelse med 
medlemmernes ønske, jf. medlemsundersøgelsen udført i 2008, foreslår jeg, at betaling til 
Junior- og Eliteudvalg ophører pr. 01.01.2011 og derefter finansieres via sponsorater. 
 
Ulla Bunde-Pedersen motiverer sit forslag med følgende ordlyd:  
I vores blad Molligan fra sept. 2008 udtaler eliteudvalgets formand Bjarne Svensson, at en 
sportsklub skal have en elite, der skal have stor støtte, og at det er snævertsynet og 
kortsigtet, når nogle medlemmer giver udtryk for, at Mollerup Golf Club bruger for mange 
resurser på eliten. Det kan lukke munden på de fleste, for hvem bryder sig om at blive kaldt 
snævertsynet og kortsigtet, men jeg vil vælge at se sagen fra en anden synsvinkel.  
 
Langt hen af vejen er jeg enig med BS i hans betragtninger om at man skal have en elite i en 
sportsklub, men at støtten skal være evig og betalt af medlemmerne uden nogen som helst 
form for økonomiske rammer, anser jeg for gammeldags og kortsigtet. 
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Eliten har altså igennem mange år fået endog stor støtte, er veletableret og skal derfor 
selvfølgelig kunne begynde at finansiere sig selv, som man gør i mange andre klubber. Bjarne 
Svensson slutter sit indlæg af med, at eliten lever – og lever godt – i Mollerup Golf Club – det 
er jeg helt enig i.  Jeg tror på, at man fortsat kan have det godt som elitespiller i Mollerup med 
en anden finansieringsform. At udviklingen i Mollerup GC vil ske igennem eliten er jeg derimod 
helt uenig i. Det at kunne dreje på gashåndtaget hvert år ved budgetlægning er uhyre nemt, 
og jeg kan godt forstå, at man nødig vil slippe dette håndtag.  
 
På generalforsamlingen 2008 oplyste Henrik Vinther i sin beretning, at man fremover fortsat vil 
forsøge at rekruttere landsholdsspillere, hvilket også vil betyde yderligere udgifter for 
Mollerups medlemmer.  
Jeg henvendte mig i 2008 før generalforsamlingen for at høre om: Hvor mange elitespillere 
Mollerup havde og hvem de var - Henrik Vinther svarede ca. 35, navnene kan ikke oplyses. 
Hvad skal du bruge det til? En ikke særlig imødekommende kommunikationsform. Fra 
omegnsklubber har jeg fået oplyst at Mollerup ikke har 35 elitespillere.  

 
På generalforsamlingen 2008 forhørte jeg mig om man nogensinde havde haft den elitære 
udvikling med medlemsfinansiering til debat på en generalforsamling. HV oplyste, at det i 2006 
havde været på generalforsamling. Det viste sig, at det kun drejede sig om visioner, men 
ingen økonomiske overvejelser. Visioner ved vi alle kan være luftige, så rammer var der ikke 
tale om. 

 
Da jeg ikke syntes at have fået svar på mine spørgsmål ved generalforsamlingen i 2008 sendte 
jeg et brev til bestyrelsen for at få oplysning om forskellige forhold.  
Hvad er kriteriet for at være elitespiller i Mollerup.  Svar: Eliteudvalget udtager spilleren, et 
lavt handicap og evt. mulighed for at få det.  
 
Af de 18 elitespillere på hjemmesiden fremgår det at flere er i 30-erne, en enkelt i 40-erne.  Er 
det indskrænket og kortsigtet, at jeg ikke synes, at det er rimeligt, at jeg skal betale til voksne 
mænd i deres bedste alder med godt job? Jeg mener, at de har en hobby som alle andre. 
Burde der ikke være et klart kriterium for en elitespiller, der skal have støtte? 
 
I 2007 fik de 3 klubber i klubben: Tirsdagspiger, Torsdagsherrer og Seniorklubben påbud om 
fremover at afholde generalforsamling, få valgt en bestyrelse, lave et specificeret regnskab, da 
bestyrelsen iht. lovgivningen skulle sikre sig, at alt gik efter bogen. Det skal nævnes, at 
Tirsdagspigerne, Torsdagsherrerne og Seniorklubben ingen særlige pengestrømme har, men 
der laves specificeret regnskab for de 3 klubber i klubben. Så de 3 klubber i klubben følger 
lovgivningen.  
 
Efter generalforsamlingen 2008 skrev jeg et brev til bestyrelsen, om det ikke ville være rigtigt, 
om vi fik et specificeret regnskab fra de 2 største klubber i klubben, som blot kalder sig 
udvalg, men egentlig burde hedde Klub for elitespillere og Klub for Junior-spillere, i og med at 
det er medlemmerne der betaler, så der er mulighed for at  kunne få indsigt i, hvem der får 
pengene og hvordan bliver de anvendt. Svaret var, at de 2 udvalg refererede til bestyrelsen, 
så der skulle ikke laves specificeret regnskab.  

 
Til sammenligning kan jeg oplyse, at Ålborg Golfclub har 1.4 mill.kr. i sponsoratindtægter, 
medlemmerne betaler intet til en velfungerende elite- og juniorafdeling, og der aflægges 
specificeret regnskab fra disse udvalg. I den forbindelse vil jeg gerne vide, hvordan Mollerups 
sponsoratindtægter på ca. kr. 694.000,- anvendes.  

 
Ålborg Golfclub har et økonomisk kompetent underudvalg uafhængigt af bestyrelsen, hvor 
budgettet og alle større økonomiske tiltag først skal godkendes før bestyrelsen kan sætte det i 
værk. En god model som måske kunne overvejes til Mollerup.  
 
I 2007 havde vi et stort underskud, som jeg stadig ikke forstår, og forklaringen gav mig kun 
bekymring. Det er jo ikke sådan at jeg vil forhindre medlemmer, der gerne vil støtte 
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talentudvikling og elite. Bestyrelsen kan i realiteten oprette sponsorater til fremme af 
talentudvikling og elite, og vi vil derved få en frivillig løsning, som er fremadrettet.  

 
Det rygtes, at der er mange ældre spillere, som ikke mener at have råd til fortsat at spille i 
Mollerup. Kan det være rigtigt? Mange taler om, at det ikke skal være en gammel-mandsklub, 
og at de gamle ikke skal bestemme det hele, men man bliver nødt til at se realiteterne i 
øjnene, at banen i Mollerup, som er flad som en pandekage og uden de store udfordringer altid 
vil have mange ældre spillere i og med, at man kan spille til man er højt oppe i årene, og 
derfor vil der altid være en majoritet i afstemninger af ældre.  

 
Ved at overgå til en sponsoratfinansieret talentudvikling og elite mener jeg, at vi vil få en langt 
mere moderne og fremadrettet finansiering, som både bredden og  elite- og juniorspillerne kan 
være tjent med.  
  
 
Bjarne Svensson svarer for bestyrelsen følgende:  

• Mollerup Golf Club er en sportsklub med plads til alle - seniorer, torsdagsherrer, 
tirsdagsdamer o.a.  

• Junior- og elitearbejdet skal sikre golfsporten fremadrettet - det er her vi skal 
rekruttere fremtidige medlemmer - som kærester/ægtefæller/børn/venner. 

• Junior- og Elitespillere trækker forældre ind i klubben – en DGU undersøgelse viser at 
hvert juniormedlem trækker i gennemsnit et ½ forældremedlem ”med sig” – det vil sige 
ca. 62 forældre i Mollerup Golf Club, som bidrager til indtægtsgrundlaget. 

• Økonomi:           År 2007              År 2008 
                 Juniorer:     131.509 kr.              140.299 kr.  
                 Elite:          155.908  kr.                163.263 kr.                           

• Vi modtager aktivitetsstøtte fra kommunen og vi får økonomisk støtte fra 
Erhvervsklubben til aktiviteter som klubben ikke deltager med - som træningslejr, 
beklædning o. lign. 

• Junior- og Elitespillere er via budgettet med til at betale pro’ernes løn - som "alligevel 
skal betales af klubben". Beløbet fra junior- og eliteudvalgene udgør i 2009 i alt kr. 
143.000 kr. Uden betaling fra Junior- og Eliteafdelingen vil trænerne ikke have samme 
mulighed for at drive en fornuftig forretning og vi vil formentligt kun stå med én 
træner. Medlems-undersøgelsen viser jo klart at golftrænerne i Mollerup Golf Club 
vægtes meget højt – så? 

• Vi har den bedste og største Junior- og Eliteafdeling i Århus og Omegn - hvilket vi er 
stolte af. 

• Junior- og Eliteafdelingen er med de flotte sportslige resultater med til (individuelt og 
holdmæssigt) at markere Mollerup Golf Club på Danmarkskortet og dermed med til 
at sikre øgede greenfee-indtægter og tiltrække medlemmer til klubben og endelig er 
Junior- og Eliteafdelingen er med til at tiltrække sponsorer til klubben. 

• At stemme for Ulla Bunde-Petersens forslag vil være det samme som at lukke junior- 
og elite afdelingen – at finde nye sponsorer i den størrelsesorden er absurd – at splitte 
nuværende sponsorer giver ingen mening! 

 
Skal Mollerup være den første danske klub som ”udelukker juniorer og elitespillere”? 
Selvfølgelig skal vi ikke det. Vi skal fortsat have en stærk Junior- og Eliteafdeling - alt andet vil 
være meningsløst. Vi er en sportsklub for alle medlemmer! 
  

Erling Jespersen (483) opsummerer at udgifterne til junior- og eliteafdelingerne andrager 3-
4 %. Det må vi da kunne. Erling anbefaler forsamlingen at stemme NEJ til det stillede forslag. 
 
Fin Pugholm (267) havde følgende kommentarer til Ulla Bunde-Pedersen´s forslag:   
 
Da jeg læste Ulla Bunde-Pedersens forslag på klubbens hjemmeside – tænkte jeg  
DET ER LØGN – DET PASSER IKKE – DET SKER IKKE I ”MIN” GOLFKLUB.  - Eller gør det? 
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Først og fremmest er jeg er lodret uenig med Ulla Bunde-Pedersen i at Bestyrelsen i Mollerup 
Golf Club har valgt en elitær linje og jeg er lodret uenig med Ulla Bunde-Pedersen udlægning 
af medlems-undersøgelsen. Der er ikke belæg for at hævde at junior– og elitearbejdet ikke er i 
overensstemmelse med medlemmernes ønsker.  TVÆRTIMOD. (se side 33 – flertallet ønsker 
en stigning i antal juniorer / se side 37 prioritering af opgaver).   
 
Dernæst: Jeg har været medlem af Mollerup Golf Club i mere end 10 år og har i størstedelen af 
tiden været aktiv først i Juniorudvalget og nu i Eliteudvalget – og jeg vil meget gerne kort 
beskrive udvalgenes arbejdsvilkår:  
  
Budget 2007/2008: - det seneste budget jeg har været med til at planlægge og gennemføre:   

Det samlede budget for 2007 / 2008 var i alt 180.000 kr. Mere end ½-delen, næsten 
100.000 kr. brugt til at købe træning hos vores proér. Dvs. pengene bliver brugt i klubben 
og medvirker til, at vi kan have ansat 2 uddannede Proér OG for det beløb har altså kun 
”råd til” at tilbyde ¼ af vores juniorer 1 times pro træning om ugen.  Vi har ikke råd til at 
tilbyde nye juniorer pro træning. Dette varetages af junior-elitespillere. 

Det er altså ikke i nærheden af at være elitært!! 
 

De resterende penge = 80.000 kr. – skal dække udgifter til MATCHFEE, SOMMERLEJR, 
PRÆMIER, DGU KURSER osv.  
Dvs. MATCHFEE til Kredsholdturneringen, Junior Distrikts Touren, Pige Touren, Faxe Kondi 
Touren, Thomas Bjørn Cup (nu DGU´s holdturnering). Sports journalisternes holdturnering, 
DM for juniorer, og Junior ranglisteturneringer (i Danmark), osv. osv. jeg kunne forsætte 
yderligere. 
OG TIL JUNIORELITEN er der f.eks. under 20.000 kr. til at sende vores bedste juniorspillere 
af sted til FAXE KONDI ranglisteturneringen (2 på sjælland og 2 i Jylland) og til diverse 
Ranglisteturneringer rundt omkring i Danmark - og hvis de skal synlig på ranglisten skal de 
min. deltage i 10 – 15 stk.  

Det er altså ikke i nærheden af at være elitært!!   
 
For et beløb, der svarer til 1 CLUBSANDWICH el. 3 FADBAMSER HOS SØREN el. 2 PK. 
CIGARETTER OM ÅRET skal juniorudvalget strække økonomien til TURNERINGSFEE, til 
SOMMERLEJR, til BESKEDNE PRÆMIER (heldigvis får vi hjælp af Rolner), til SANDWICH TIL 
VORES GÆSTER (hvor vi år for år må presse Søren restauratør til at give en ”venne” pris), og 
endelig til DGU KURSER (og det passer egentlig ikke, det sidste – for vi har ikke råd og sender 
næsten ingen af sted på kursus).  
  
Det er selvsagt en vanskelig opgave af få økonomien til at hænge sammen og den kan kun 
lade sig gøre ved en stor frivillig indsats fra udvalgets side og ved en stor forældreopbakning 
og ved at forældrene skal til lommerne og bidrage økonomisk.  
 
SÅ ER DET JEG SPØRGER: 

• Er vi virkelig så fattige i Mollerup – at vi ud af et stort millionbudget – ikke kan afse et 
uhyre beskedent beløb om året – til vores sandkassegolfere, til vore juniorer og 
elitespillere? 

• Til de junior- og elitespillere som ad åre skal drive klubben videre? Til de juniorer – som 
for en meget stor dels vedkomne er 2. eller 3. generation af ”Molleruppere”.   

• Er det hvad forældre, bedsteforældre og øvrige medlemmer i Mollerup ønsker?  
• Er det sådan en klub i ønsker at være medlem af – en klub der er blæst for juniorer og 

elitespillere? 
 
DET HÅBER JEG IKKE! Og skulle Ulla Bunde-Pedersen´s forslag komme til afstemning vil jeg 
opfordre forældre, bedsteforældre og øvrige medlemmer i Mollerup Golf Club om at stemme 
NEJ til forslaget.  
 
Karsten Kraglund (1604) forsvarer at der i en sportsklub selvfølgelig også skal være 
juniorer og elitespillere. 
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Lars Wagtmann (1540) kan tilslutte sig dele af Ulla Bunde-Pedersens indlæg omkring 
elitespillere. Han mener at voksne selv skal betale for deres ”elitedrømme” og efterlyser i 
samme indlæg svar på: hvad yder junior- og eliten egentligt til klubben? 
 
Bent Østergaard (571) efterspørger et specificeret regnskab, hvori det fremgår hvad 
pengene bruges til. Det kan Ole Steen Knudsen (772) tilslutte sig. 
 
Dorte Grau (882) opfordrer bestyrelsen til at hendes kontingent dedikeres junior- og 
elitearbejdet i klubben. 
 
Jørgen Winther (bestyrelsen) har foretaget et hurtigt regnestykke: 
Kontingent fra juniorer andrager 156.000 kr. - udgifterne lyder på 163.000 kr. 
      og fra elitetruppen er tallene 190.000 kr.  - 40.000 kr. Der er altså netto overskud. 
 
Ulla Bunde-Pedersen glæder sig over at hendes indlæg har skabt debat om emnet og på 
forespørgsel om der ønskes foretaget afstemning - svares nej. 
 
Dirigenten summerer herefter følgende anbefalinger til bestyrelsen:  

• At der fremtidig vil blive lavet et regnskab vedr. elite- og juniorudvalg.   
• At det fremover altid vil fremgå af formandens årsberetning, hvor mange medlemmer 

klubben har pr. 31.12. eller 1.01., og hvordan medlemmerne fordeler sig.  
 
 
Forslag fra medlemmerne Ole Steen Knudsen (772), Flemming Berg (150) og Poul 
Mortensen (1194) 
I forbindelse med klubbens verserende klubhussag indkalder bestyrelsen snarest belejligt på 
generalforsamlingens vegne til en eller flere ekstraordinære generalforsamlinger i.h.t. 
vedtægterne, med det formål endeligt at kunne gennemføre et byggeprojekt til medlemmernes 
tilfredshed. Derfor må også byggeforslag fra medlemmerne kunne indgå i general-
forsamlingernes dagsorden for behandling af byggesagen.    
      
BEGRUNDELSE: Et af bestyrelsen fremsat forslag til nyt klubhus blev ved en nylig afholdt 
ekstraordinær generalforsamling nedstemt. Ovennævnte medlemmer har hver for sig 
fremsendt forslag til nyt klubhusarrangement i den tro, at bestyrelsen ikke i sagens videre 
forløb alene ville/kunne genfremsætte dette faldne forslag. De 3 alternative forslag er nu 
samordnet til et fælles forslag, der i øvrigt fastholder de nuværende farver på tage og 
ydermure og ikke sortmaling af huset. 
Ved to derefter afholdte møder med formanden og medlemmer af bestyrelsen stod det for os 
klart, at bestyrelsen agter at genfremsætte det forkastede forslag helt eller med mindre 
ændringer på en kommende ekstraordinær generalforsamling. På direkte forespørgsel 
kunne/ville de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ikke garantere, at der kunne 
fremsættes andre end bestyrelsens forslag.  
Denne holdning er ikke forenelig med en demokratisk sagsbehandling i vores klub, hvorfor vi 
beder generalforsamlingen stemme for vores forslag. 
 
Jørgen Østergaard (bestyrelsen) ønsker bestemt at byggeudvalget fortsætter sit arbejde 
med henblik på at fremkomme med et fælles forslag til behandling på en ekstraordinær 
generalforsamling. 
Skulle det ikke lykkes at blive enige om et fælles forslag giver Jørgen Østergaard, på 
forespørgsel, tilsagn om at medlemmers indsendte alternative forslag kan blive behandlet på 
den ekstraordinære generalforsamling. 
 
Dermed trækker forslagsstillerne det indsendte forslag tilbage og det kommer ikke til 
afstemning.  
 
8) Valg af kasserer. 
Torben Thomasen genvælges uden modkandidat. 
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9) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen 
Jørgen Winther, Bjarne Svensson og Hans Christian Thøgersen er alle villige til genvalg. Ingen 
andre kandidater bringes i forslag og de genvælges alle tre - med applaus. 
 
 
10) Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen 
Uden modkandidater vælges til 1. suppleant Poul Erik Nielsen og til 2. suppleant Michael 
Vinther. 
 
 
11) Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
Alf Lund genvælges til posten som klubbens revisor og som revisorsuppleant opnår Jørgen 
Knudsen ligeledes genvalg. 
 
 

12) Eventuelt  
 
Peter Bendixen (215) fremfører argumentation for at der i forbindelse med rygning i barlokalet 
sker en overtrædelse af rygeloven. Han efterlyser bestyrelsens holdning til rygepolitik for et  
evt. nyt klubhus. 
 
Ole Steen Knudsen spørger til det nominelle antal medlemmer i MGC efter udvidelsen med de 
150 nye? Kan man forestille sig at det nominelle tal i fremtiden vil være 1200 medlemmer, 
således at fremtidige udvidelser kommer til diskussion på fremtidige generalforsamlinger. Som 
det har været praksis tidligere. 
 
Som afslutning på aftenens generalforsamling uddeles klubbens to vandrepokaler: 
    
Præstationspokalen: Ulrik Sørensen tildeles i år Mollerup Golf Clubs præstationspokal. 
Ulrik tildeles pokalen for sit fine arbejde med at holde banen i en altid spillemæssig god stand. 
Det er ikke en tilfældighed, at vi kan bryste os af at have nogle af områdets bedste greens. 
Ulrik har nu været Chefgreenkeeper i ca. 2 år og har allerede sat sit præg på banen. Med 
hjælp fra sine medarbejdere har Ulrik formået at rydde meget kraftigt op i træer og buske, 
således banen tager sig ud som en velplejet bane. 
 

• Du har energisk været med til at procesoptimere på de ting, der er dagligdag ved banns 
drift. 

• Du har været med til at sammensætte mandskabsstyrken og efter en nyligt gennemført 
trimning af personalestyrken, kan det stilles store forventninger til dig i årene fremover. 

• Du har formået at overbevise bestyrelsen om investeringer i nye maskiner, således 
driften kan foregå på en rationel og effektiv måde. 

• Du er ikke bange for at tage fat når det kræves. – Det tror jeg, at folk, der færdedes på 
banen i løbet af efteråret, kan bevidne. At du kører en af de store gravemaskiner ned i 
søen på hul 11, for at grave siv væk på den mest rationelle måde – og du styrer den 
derefter op igen – det vidner om en effektivitet og kreativitet, som er mange i klubben 
misundelsesværdig. 

• Nyindretning af greenkeeperhuset - bl.a. varmerum har du og dit personale selv lavet i 
løbet af vinteren, så andre opgaver end greenkeeping er du ikke bange for at kaste dig 
over. 

• Dit samarbejde med klubbens øvrige personale og ansatte og din hensyntagen til 
spillere på banen gør, at det altid er en fornøjelse at arbejde sammen med dig. 

• Dit engagement og temperament i baneudvalget viser, at du har en passion for banen i 
Mollerup og den passion ser vi gerne, at du beholder i mange år fremover. 

 
Tillykke Ulrik med præstationspokalen.  
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Kammeratskabspokalen: Pokalen går i år til et medlem, der har været i Mollerup i mange år. 
En person, der klæder enhver golfklub og som ved sin adfærd er et godt eksempel for vi 
andre, ikke mindst nye medlemmer. Hun er altid imødekommende og parat til at vejlede. Hun 
har gennem årene leveret en stor indsats både i tirsdagsklubben og som turneringsleder.  
Man kan godt være uenig med hende, men diskussionen foregår altid på en seriøs og sober 
facon. Kort sagt en person, der på bedste vis repræsenterer klubben - både indad til og udad 
til. 
Inge Hansen – kom herned og få overrakt pokalen. Det er velfortjent. 
 
 
Generalforsamlingen afsluttes kl. ca. 21.45. 
 
 
ref./mm 


