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ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2012 – Mollerup Golf Club. 
 
Mollerup Golf Clubs 20. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2012 kl. 19.00 i 
auditoriet hos VIA UC, Skejbyvej 29, 8240 Risskov. Repræsenteret var 189 

stemmeberettigede, deraf 38 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 2011 til godkendelse 
4. Orientering om budget for år 2012 
5. Fastsættelse af kontingent og indskud for år 2013 
6.  Forslag fra bestyrelsen 
7.  Indkomne forslag fra medlemmerne 
8.  Valg af formand. Hans Christian Ralking modtager genvalg. 
9.  Valg af kasserer for perioden 2012-2013 – Charlie Herbst modtager ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Tove Vestergaard Pasalic. 
10.  Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen: Marianne Maegaard og Poul Lindberg modtager 
genvalg. Jørgen Østergaard Nielsen modtager ikke genvalg. 
11.  Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen 
12.  Valg af revisor og revisorsuppleant. Jørgen Knudsen modtager genvalg. 
13.  Eventuelt 

 
2) Bestyrelsens beretninger: 
 
Formandens beretning inkl. sponsor- og strategiudvalget v/ H.C. Ralking 

 
Som I ved, sad jeg ikke i bestyrelsen i 2011, men det falder alligevel i min lod at aflægge 
formandsberetning for året. Det vil jeg gøre i hovedtræk. Men jeg vil med forsamlingens og 
dirigentens tilladelse lægge vægten i denne formandsberetning på 2012. 

2011 

2011 var usædvanligt og turbulent på mange måder. Lad mig bare kort nævne nogle af de 
begivenheder, som prægede året i Mollerup Golf Club: 

 Vi fik ny restauratør i begyndelsen af året 

 Vi fik stor udskiftning i bestyrelsen på generalforsamlingen, hvor 4 nye blev valgt ind 

 Efter sommerferien siger forretningsføreren op 

 I efteråret rykker eliten op og spiller nu i landets bedste række. Flot klaret.  

 Senere på efteråret forlader pro’erne Mollerup  

 Og kort efter bliver restauratøren udskiftet 

 Sidst på året siger sekretariatets personale op  

 Og årets dramatiske begivenheder slutter med, at formanden trækker sig, hvilket 

udløser en ekstraordinær generalforsamling her i januar 2012 

 Oven i alt det har vi en uafklaret byggesag 

 Medlemsstatus – tilgang/afgang? 

Der var ikke meget ’business as usual’ over 2011. Og hvad skal vi så mene om det, - set i 
bakspejlet? I den situation er det vigtigt, at vi har foreningsånden til i fællesskab at sige, at vi 
skal videre. Og det er måske netop i modgang, vi finder ud af, hvad vores fælles værdier er, 
og hvad vi vil med klubben.  

Så lad os nu kigge fremad. Flere af de problemer, jeg lige har nævnt, har vi fået styr på. Andre 
er vi undervejs med. Det gælder bl.a. byggesagen, som Jørgen vil redegøre nærmere for.  



2 

 2 

2012 - Hvad skal der ske? 

Lad os fokusere på 2012, - året med muligheder. Et år med mange forudsætninger for at blive 
til en god golfsæson. Stemningen og samarbejdet i klubben er – fornemmer jeg – godt på vej i 
den rigtige retning. Lad os gøre os umage for at styrke kammeratskabet, så vi får nogen gode 
golfoplevelser. Og lad os styrke samarbejdet på alle ledder. Så har vi forudsætninger for 

fremdrift og udvikling.  
Jeg vil redegøre for de fokusområder, der stod i det arbejdsgrundlag jeg og flere andre gik til 
valg på i januar. 

Fokusområdet ’Banen’ 

Vores bane er i dejlig stand her tidligt på sæsonen. Vi har selvfølgelig været begunstiget af 
vejret i vinter, men der ligger også et solidt og målrettet arbejde bag. Når vi allerede nu har så 

flotte greens, lover det rigtigt godt for vores egen og greenfee spillernes runder på banen. En 
bane i så god stand er givetvis med til at tiltrække flere greenfee spillere.  
En stor ros til vores greenkeeperteam. Dorte vil redegøre nærmere for planerne med banen.   

Fokusområdet ’Økonomi’ 

Som I kan se af årsrapporten, kom vi ud af 2011 med et resultat på ca. 17.000 kr. Et lille 
overskud, ja, - men dog et overskud i et år, som har været meget turbulent for os, og hvor vi 
har haft en række ekstraordinære udgifter. Mange golfklubber kommer i øvrigt ud med 

underskud i 2011. Så lad os glæde os over, at vi har sorte tal. Men det spinkle overskud kalder 
på økonomisk ansvarlighed. Derfor har vi også været meget påpasselige i budgetlægningen 
her i foråret, og hvis der er nogen, der er lidt skuffede over budgetrammen, så skal det ses i 
lyset af, at vi vil have overskud også i 2012. Og det skal være større end i 2011, for at vi er 
ordentligt kørende.  
Det bringer mig til et kort blik på økonomien.  
Det er sådan, at ca. 90 % af vores indtægter kommer fra os medlemmer i form af kontingent, 
betaling for bolde, skabe mv. Ca. 5 % er sponsorindtægter og ca. 5 % er greenfee indtægter.  
 
Når man kigger på vores årsrapport og på denne figur, så er opgaven jo enkel: 

 Skaf nogle flere medlemmer 

 Skaf nogle flere sponsorer 

 Skaf nogle flere greenfee spillere 

Vi kan altså konstatere, at det er foreningen - os medlemmer - som er altafgørende for 
økonomien. Derfor er det vigtigt, at vi får nogle flere medlemmer, således at det kan 
stabilisere økonomien. Vi har en beslutning om, at vi kan være op til 1200 incl. juniorer, så vi 
har pt. plads til ca. 100. Vores eksperiment med Sweatdeal gik jo helt forrygende: 32 nye 
prøvemedlemmer. Lad os håbe, at rigtigt mange beslutter sig til at blive. Men vi skal stadig 
have flere. DGUs undersøgelser viser, at den bedste måde at få nye medlemmer på er ved at 
klubbens medlemmer fortælle familie, venner og naboer, hvor hyggeligt det er at spille golf. Vi 

får nu lavet en flyer, som I kan dele ud. Brug den flittigt. Vi har ikke venteliste endnu. Først 
når vi har det igen, er kampagnen en succes. Og husk at fortælle om golfens dag d. 15. april.  
Vedrørende sponsorer, har der været et arbejde i ca. ½ år med at præcisere og forbedre vores 
sponsorpakker. Det er nu ved at være på plads, så vi regner med at kunne gøre en massiv 
indsats i den kommende tid. Sponsormarkedet er nok ikke noget let marked for tiden, men 
ved fælles indsats håber vi, at nå et bedre resultat end 2011. Vi vil allerede her i april invitere 
virksomheder her i lokalområdet m.fl. til et morgenmøde, hvor vi vil præsentere MGC og vores 
sponsorpakker.  
Jeg vil redegøre mere for dette i beretningen for sponsorudvalget.  
Mht. greenfee vil jeg kort sige, at de ca. 320.000 vi havde i indtægt her, må rumme mulighed 
for forbedringer i 2012. Sæsonen er kommet tidligere i gang og vi har rigtigt gode greens fra 
starten. Hvis vi gerne vil have flere greenfee indtægter, så er her et lille simpelt regnestykke:  
 
Hvis alle voksne medlemmer i 2012 tager 2 gæster mere med i 2012 end 2011, - så har vi ca. 
fordoblet greenfee indtægterne. Så se at komme i tanker om, hvem I kender i andre klubber, I 

kan invitere ud til Mollerup. Det er medlemmerne, som er basis for økonomien. Og hvis I ikke 
har golfvenner i andre klubber, så tag på golfhøjskole, så skal I nok få nogen.  
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Charlie vil om lidt fremlægge regnskab og budget, og når man ser tallene vil man nok have 
forståelse for, at vi har brugt meget tid på dette i de sidste par måneder. Men blot dette for at 
understrege, at vi hver især kan gøre noget ved økonomien med enkle midler, fx en invitation 
til venner og bekendte. 
 
Fokusområdet ’Information’ 
I januar lovede jeg, vi ville gøre en særlig indsats på det område. Vi har indtil videre lanceret 
et nyhedsbrev, som foreløbig er udkommet 2 gange. Det er ambitionen, at det skal komme 
mindst en gang om måneden, men iø når der er noget aktuelt. Det er blevet godt modtaget, 
det er dejligt at høre. En stor tak ikke mindst til Niels Eilif, som har været en stor drivkraft i 
dette. 
Vi arbejder med at udbygge hele set-uppet omkring nyhedsbrevet. Det skal selvfølgelig først 
og fremmest tjene til at sikre medlemmerne aktuel information om, hvad der rører sig i 
klubben. Men vi skal også gerne bruge det som platform til at synliggøre vores sponsorer. 
Derfor bliver I spurgt, om I vil modtage email med reklamer. Det kræver loven. 
Vi har også arbejdet med ’formandens hjørne’ på hjemmesiden. Hvordan det og nyhedsbrevet 
vil spille sammen, skal vi finde ud af.  
Og så har vi på opfordring fra et medlem lavet et lille hjørne til gode ’ideer, ris og ros’. 
Vedkommende, der foreslog det mente nu kun det skulle være til gode ideer og ros, - men vi 
lytter selvfølgelig også til ris. Sådan skal det være.  

Debatmøder har vi ikke fået søsat endnu. Vi er enige om i bestyrelsen, at det skal forberedes 
ordentligt og følges ordentligt op, - ellers giver det ikke mening. Det har vi simpelthen ikke 
haft ressourcer til her i foråret. Vi har snakket om muligvis at lave et debatmøde i april, men 
hvis sæsonen er godt i gang, er det måske ikke det bedste tidspunkt. Så er det måske bedre 
at vente til oktober. Så kan vi få tingene ordentligt forberedt og vejret er nok mere til interne 
aktiviteter.  

 Fokusområdet ’Foreningslivet’ 

Foreningslivet er og bliver det afgørende for, hvordan det går i Mollerup. Vinterhalvåret er ikke 
der, hvor det udfolder sig mest. Men vi har haft 2 vellykkede arrangementer i vinter og en 
arbejdsdag i lørdags med ca. 50 medlemmer + greenkeeperstaben. Viljen til at møde op og 
give en hånd med, viser jo netop, at vi føler ansvar for vores forening.  
Når man siger forening, siger man også frivilligt arbejde. Vi kan ikke fungere uden. Det er det 
frivillige arbejde med at arrangere turneringer osv. der skaber rammerne for vores gode 
oplevelser herude i Mollerup.  
Så en stor tak til alle, der i det sidste år har ydet frivilligt arbejde. Det gælder lige fra den lille 
indsats med at rette ekstra nedslagsmærker op til det mere systematiske som 
turneringsledere med meget mere. Jeg håber, I også har energien og gejsten til frivilligt 
arbejde i 2012. Og til jer, som måske ikke har været så aktive med frivilligt arbejde endnu: 
hold jeg ikke tilbage. Der er brug for alle. Og vi skal nok finde noget meningsfuldt for alle.  
Tove vil aflægge beretning om information og trivsel om lidt. 

Fokusområdet ’Samarbejde og ledelse’ 

En af de vigtigste opgaver i slutningen af januar, da bestyrelsen tiltrådte, var at få 
sekretariatet genetableret. Reelt var der ikke noget sekretariat, fordi alle havde sagt op. 
Charlie har tilbudt at fortsætte et år mere (højst 2) og det har vi sagt ja til. Så kan vi få ro om 
sekretariatet, vi kan trække på Charlies erfaring – og vi har tid til at finde ud af, hvad der skal 
ske fremadrettet. Solvejg er vendt tilbage for en periode. Hvor lang den bliver, er ikke helt 
afklaret endnu, men Solvejg har lovet at hjælpe med at sikre at vi får stabilitet omkring 

sekretariatet her i 2012 sæsonen. Og så er Ole blevet ansat en dag om ugen til bogholderiet.  
Vedrørende samarbejde, så holdt vi i februar et morgenkaffemøde mellem bestyrelsen og hele 
personalet. Vi fik en rigtig god snak om, hvad der rører sig og hvordan vi kan gøre en fælles 
indsats. Vi var enige om, at mødes med passende mellemrum og vil mødes næste gang i april.  
Sammenfattende vil jeg sige, at jeg synes, vi er i gang med arbejdet omkring fokuspunkterne. 
Vi er på vej. Der er ikke noget tidspunkt, hvor vi kan sige, at vi er i mål. Det er en proces og vi 
skal blive ved.  

Mollerup Golf Club har 20 års jubilæum i år. Det skal selvfølgelig fejres med maner. Det er ved 
at blive planlagt, og der vil hurtigst muligt komme nærmere besked.   
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Til slut vil jeg sige, at nøgleordene for 2012 
 Økonomisk ansvarlighed – vi skal fastholde et skarpt fokus på at komme ud med 

overskud. Så må vi evt. vente lidt med nogen aktiviteter, vi gerne vil sætte i gang.  

 Opbakning fra medlemmerne - og netværket. Vi skal gerne have nogle flere 

medlemmer, greenfee spillere og sponsorer. Det kan kun lykkes, hvis vi ser det som en 

fælles opgave. Som jeg nævnte tidligere, kan vi alle yde en indsats.  

 Kulturen – det er Mollerups særkende. Det er en stærk kultur, som skal bære gennem 

modgang. En god foreningskultur kommer ikke af sig selv – og den kan hurtigt forfalde. 

Så husk fællesskabet i det daglige – og husk at sige ’hej’ til vores nye medlemmer, så 

de også føler sig hjemme. 

 
Strategi- og sponsorudvalget tog i efteråret 2011 fat på at revidere og udvikle vores 
sponsorater. Udgangspunktet var: 
 

 At vi (selvfølgelig) gerne vil have nogle flere sponsorer 

 At vi nok kan blive bedre til at skab værdi for sponsor 

 At vi har behov for en målrettet og koordineret indsats.  

Arbejdet har resulteret i en sponsorpakke, hvor vi opererer med 6 forskellige typer af 
sponsorater: 

 MGC Hovedsponsor 

 MGC Hulsponsor 

 MGC partner 

 MGC Hole-in-one 

 MGC Eagle 

 MGC Par (erhvervsklubben) 

For alle sponsoraters vedkommende har vi fået beskrevet, hvad pakken indeholder, og vi 
håber, den tydeliggørelse er med til at tiltrække sponsorer.  
 
Sponsoraterne ’Hole-in-one’, ‘Eagle’ og ‘Par’ retter sig særligt mod sponsorer, som særligt vil 
støtte eliten. Vi har lavet en samarbejdsaftale med Erhvervsklubben om salg af disse 
sponsorater mv. Hovedpunkterne i aftalen er: 
 

 Sigtet er, at elitearbejdet kan finansieres af sponsorater. Det når vi ikke i år – og 

realistisk næppe heller i 2013, - men vi er på vej.  

 Hvad angår ’Hole-in-one’ og ’Eagle’, så fordeler vi indtægterne – efter fradrag af 

omkostninger – således at 50 % går i klubkassen og 50 % øremærkes elitearbejdet. 

 Endvidere er det en del af aftalen, at klubbens sponsorer får adgang til 

Erhvervsklubbens arrangementer mv., således at vi generelt får mere at tilbyde vore 

sponsorer.  

Jeg tror, det samarbejde vil være til gavn for hele klubben. Nu gør vi 2012 til et test-år og så 
evaluerer vi i januar. Men jeg forventer mig meget af samarbejdet.  
Snarest muligt efter påske vil vi invitere potentielle sponsere til morgenmøde, hvor vi over en 
kop kaffe kan præsentere klubben og vores forskellige muligheder for sponsorater. Vi vil 
selvfølgelig gerne holde fast i de sponsorater vi har, men vi vil også gerne tiltrække nogle nye. 
Det mener vi at vi har potentialet til. Så kender du nogen, som kan være interesseret, så tag 
endelig kontakt.  
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Baneudvalgets beretning v/ Dorte Grau 
Jeg fandt min sidste beretning fra baneudvalget frem – den er fra 2006/2007. Johnny var lige 
smuttet til Himmerland og Ulrik var startet som chefgreenkeeper. Og jeg kan jo se - i 
beretningen - at det var de gode gamle dage… 
 
Vejret var meget bedre og penge havde vi nok af….. Sådan er det ikke mere…. Budgettet har 
været stramt. 
 
Og de sidste par år har vejret været rigtig dårligt for en golfbane. Der har været for meget 
vand, vinteren har varet for længe, sneen har ligget længe. 
Der har været forsøgt meget for at hjælpe banen på vej, greens har været tæppet til, vi har 
forsøgt med at fjerne sneen….det har ikke helt hjulpet, men vi er blevet erfaringer rigere.. 
  
Henover vinteren har vi haft vinterbane, hvor hullerne spilles modsat og greens har været 
dame-teestederne. Det har rigtig mange været glad for og det fortsætter vi med i vinteren, der 
kommer. Og vi vil i baneudvalget se på, om vi kan lave vinterbanen lidt mere udfordrende. 
 
I 2011 blev der: 

 plantet træer i små grupper rundt på banen - alle hentet andre steder på banen. Der er 
udskiftet træer i nogle af de andre grupper. 

 renset søer på hul 13-15-16, så vi kan se vandspejlet….. 
 vi havde store oprydningsdag, hvor 60 friske medlemmer var mødt til en arbejdsdag på 

banen og omkring klubhuset – tusind tak til alle for en stor indsats. 
 den gamle have ved hul 2 ser også flot ud med græs og de gamle træer, der står 

tilbage. 
 
Der blev lavet forslag til nye teestedsskilte. Der er lavet en prototype – og den er superflot, 
men vi har desværre ikke penge på budgettet til dem lige nu – med mindre vi finder en 
sponsor til det. 
 
Hvad skal der så ske i 2012? - Vi er kommet super fra start, vinteren har ikke kunnet være 
bedre for banen. Efteråret var fint, frosten kom før sneen og sneen lå ikke længe. Og vi kan se 
det nu – banen har været åben i snart 3 uger og den er i fin vækst. 
 

Der er drænet på hul 14 – fra træet mod åen – og det vil vi skulle leve med i en periode – vi 
kommer nok hen til en gang i maj måned, før det er helt i orden. 
Kanalen bag 15. teested er renset op, så vandet på fairway er trukket væk. Vi regner med, det 
kan holde området tørt. Vi mangler dog stadig at lave overløb i søerne, men det er noget vi 
må tage op med Aarhus Kommune, når de kommer på besøg i forsommeren. 
 
Afstandsmarkeringerne i fairways er hævet, så vi igen kan se dem 
 

Vi har haft store oprydningsdag – med 58 fremmødte, der knoklede med at skære 
bunkerkanter, samle grene, lægge flis omkring de nyplantede træer, rydde op omkring 
klubhus og klargøre terrassen. Og det er en stor hjælp for keeperne – der er mange 
mandetimer i sådan en dag. Tusind tak til alle frivillige og greenkeepere.  
Og ikke mindst tak til trivselsudvalget for organisering af dagen. Og der er givet håndslag på 
en gentagelse næste år. 
 
Vi har med budgettet i hånden besluttet at 2012 skal være året, hvor det er den daglige drift, 
der fokuseres på, så vi får en god solid standard på vor bane – i karakterbogen et godt 
gammeldags 9-tal. Således vi altid kan være banen bekendt til gavn og glæde for medlemmer 
og gæster. For der er kun penge til den daglige drift og ganske små udbedringer.  
 
Og en god solid standard på banen skal ses i sammenhæng med vi har fået klubhus, cafe og 
restaurant - og ikke mindst en dygtig restauratør – og så skulle vi gerne kunne genere flere 

greenfeegæster og dermed flere penge i klubkassen. 
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Visionerne er ikke glemt; vi vil i tråd med formandens tanker også gerne invitere til 
debat/inspirationsmøder omkring banen og banens fremtid. Der er sikkert mange medlemmer, 
der har lyst til at komme med gode ideer til forbedringer og forandringer. 
Uden penge går det ikke; jeg forestiller mig, at vi arbejder hen imod at have en opsparings-
konto – som er låst til visionerne. Som Ulrik sagde; det ville være dejligt, at man fik lov at 
beholde det, man kunne spare på sit budget og få det overført til en konto til fremtidige 
investeringer.  
 
Greenkeeperstaben er i 2012: 
Ulrik, Jesper, Mustafa, Martin (mekaniker) og Jesper og Jonas, der begge to er elever. 
 
Så vil jeg slutte med – også på Henriks vegne (håber det er ok, Henrik) at sige tak til keeperne 
og baneudvalget for 2011. Og på egne vegne vil jeg sige, at jeg glæder mig til et godt 
samarbejde med keeperne og baneudvalget i 2012 
 
Og til alle her i aften: 
Læg nu tørv på plads, ret nedslagsmærker op, tag cigaretskodderne og chokoladepapiret med 
ind osv., osv., det er også de mange små ting, der betyder noget for helhedsindtrykket 
 
Og til allersidst vil jeg ønske alle en forhåbentlig god lang sæson i Mollerup i år. 

 
Klubhusudvalgets beretning v/ Jørgen Østergaard 
2011 var det første år med klubhuset i brug hele året - efter den store udvidelse og 
ombygning. Vore nye faciliteter har efter bestyrelsens opfattelse fuldt ud levet op til vore 
forventninger. Vi har nu de ønskede muligheder for såvel klubbens eget behov samtidig med at 
restauratøren har mulighed for arrangementer, som  kan foregå, uden at dette kommer i 
konflikt med klubbens behov. 
 
Desværre lykkedes det ikke for klubbens første restauratør efter ombygningen, at få 
økonomien til at hænge sammen, med det resultat, at samarbejdet måtte ophøre.  Frank 
efterlod en gæld til klubben, en gæld som vi nu forsøger at få inddrevet ved hjælp af vores 
advokat.  
Vores ny restauratør Simon tiltrådte 1. december 2011.  Vi er overbeviste om, at han er den 
rette person til jobbet og at han har den rette forståelse for, hvad det vil sige at drive 

restaurant i en forening. Men det kræver at medlemmerne bakker op om ham, ikke kun i det 
daglige, men sandelig også ved at bruge ham til ’ikke golfrelaterede’ formål.  
Det skal understreges, at Simon har eneret til salg af mad og drikke i klubhuset og at det 
derfor ikke er tilladt at nyde egne mad og drikkevarer i klubhusområdet.  
 
Driften af klubhuset er forløbet tilfredsstillende og helt efter beregningerne. På trods af, at vi 
har udvidet til det dobbelte areal, har varmeudgiften, takket være det nye jordvarmeanlæg, 
kunnet holdes på samme niveau som tidligere. 

 
Som alle kan se har entreprenøren Juul & Nielsen - trods hårdt pres - endnu ikke afsluttet 
mangelafhjælpningen. Af disse er især manglerne ved gårdspladsen den mest synlige, men 
også gulvet i restauranten er behæftet med alvorlige fejl og mangler. Dertil kommer en række 
øvrige mangler, som jeg vil undlade at komme nærmere ind på.  
Bestyrelsen har nu mistet tålmodigheden med entreprenøren og har ved hjælp af vores 
advokat taget skridt til, at entreprenøren fratages sin afhjælpningsret, såfremt han ikke 
overholder fastsatte tidsfrister.  Sker dette ikke vil klubben trække på sikkerhedsstillelsen og 
det tilbageholdte beløb og lade arbejdet udføre af anden entreprenør. Entreprenøren har via 
sin advokat bekræftet, at der arbejdes med at sagen og at vi kan forvente en plan for 
mangelafhjælpningen i nærmeste fremtid. Vores advokat følger naturligvis sagen tæt og jeg 
håber derfor, at vi snarest kan udmelde noget mere konkret.  
Det er en rigtig kedelig situation, som vi alle er godt trætte af og som i bund og grund er helt 
urimelig, da klubben er helt uden skyld i entreprenørens problemer. Desværre er reglerne på 

området sådan, at vi ikke bare kan lade en anden entreprenør færdiggøre arbejdet for Juul & 
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Nielsens regning, det vil medføre mange omkostninger til advokater mv., at komme så langt. 
Det vil vi gerne undgå og har derfor endnu ikke taget dette skridt. 
 
Indretningen af klubhuset, herunder det gamle klublokale har været stillet i bero på grund af 
økonomien. Vi skal have skabt noget mere hygge i det store klublokale. Simon er ved hjælp af 
frivillige i gang med at forskønne den gamle bar, som også indtil videre kan benyttes til 
rygerum.  
En kreds af medlemmer ønsker at etablere et større vindue i caféens nordgavl. Arkitekten vil 
sikkert græde over dette. Caféen var tænkt som et mere intimt rum, der skulle danne en 
kontrast til restauranten. Endvidere var vi betænkelige ved for store vinduer for tæt på 2. Tee 
– grunden kender I sikkert. Men bestyrelsen kerer sig om medlemmernes trivsel, så hvis 
udsigt fra Caféen kan fremme trivslen og omsætningen her, kan vi støtte ideen. Bestyrelsen 
skal have forelagt forslaget til godkendelse og vi skal sikre os, at udskæringen i beton-
elementerne ikke forringer husets stabilitet og, at den nye rude udføres som lavenergirude og 
med sikkerhedsglas. 
 
I forbindelse med ombygningen fik vi automatiske låse på dørene til bagladen.  Dette havde to 
primære formål. Dels at undgå tyverier men også at undgå, at svalerne kan bygge rede i 
bagladen med det svineri dette medfører. Vi håber medlemmerne er enige i synspunktet og 
derfor vil undlade at blokere dørene med fejeblad, sten eller andet.  

 
Med indretningen af cykelparkeringsplads for enden af bagladen var det håbet, at vi kunne 
blive fri for henstilling af cykler tilfældige steder i gården og op ad murene. Det ser ikke kønt 
ud - jeg vælger at tro, at det sker på grund af skødesløshed.  
 
Bestyrelsen håber og tro, at medlemmerne vil bidrage til at holde omgivelserne i pæn og 
ryddelig stand til glæde for os alle og vore gæster. Det koster ikke ekstra for nogen af os, men 
kæver kun lidt omtanke i det daglige. 
 
Turnerings- og begynderudvalgenes beretning v/ Niels Halleløv 
Turneringsudvalget: Allerførst vil jeg takke alle de som har udført et stort stykke frivilligt 
arbejde med turneringsledelse i forbindelse med turneringerne gennem året og også en stor 
tak til sponsorerne til turneringerne. 
 

Vi havde planlagt 6 turneringer svarende til en pr. måned. Afslutningsturneringen måtte 
aflyses pga. vigende tilslutning. I gennemsnit deltog 86 golfere og størst tilslutning til 
turneringerne i foråret, 116 til åbningsturneringen.  
 
Klubmesterskaberne blev i vanlig sikker stil afviklet med Merete, Lis og Henrik som ledere. 
 
Som et nyt tiltag (og som vi forsøgte sidste år) vil der til alle turneringerne blive budt på et 
rundstykke med ost/pålæg og hertil kaffe eller te. 

 
Turneringskalenderen er klar for sæsonen. Vi fejre 20 års jubilæum i 2012 og det har vi tænkt 
på skal festligholdes på en eller anden måde  – mere herom senere. 
 
En anden nyskabelse i 2011 var Parturneringen, som løber over 6 fredage med efterfølgende 
spisning – det har været rigtig sjovt. De som ønsker at deltage i år har mulighed for at skrive 
sig på listen i ankomstområdet i klubhuset, der er endnu ikke fuldtegnet. 
 
Vi håber at vi vil se en større tilslutning til turneringerne efter sommerpausen i år. 
 
Begynderudvalget: Allerførst vil jeg takke alle de som har udført et stort stykke frivilligt 
arbejde med afvikling af onsdagsturneringer og de prøvesagkyndige som har haft alle nye 
oppe til prøve samt alle som har sponsoreret onsdagsturneringerne. 
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Vi har spillet 24 onsdagsturneringer. Der har været i alt deltaget 1127 spillere med et 
gennemsnit på 47 spillere. 24. august var vi flest 71 deltagere.  I juli blev der spillet 4 onsdage 
med gennemsnit på 50 deltagere. 
 
Der har været holdt begynderprøve 10 tirsdage i løbet af sæsonen. 45 har bestået prøven af 
disse var 40 prøvemedlemmer, dette har resulteret i 34 nye medlemmer. Og velkommen 
endnu engang til dem. Rekorden kom d. 29. juni, der havde vi 17 til prøve samme aften.  
 
Afslutningsturnering ’vanen tro’ sidst i september med 53 deltagere. Årets vinder af 
begyndermesterskabet 2011 er Anni Ravn 
 
Pokalen ”fortjenstpokalen” som tildeles en eller flere som har gjort en særlig indsats i 
sæsonens løb gik til HC Ralking, Ernst Hamann og Niels Halleløv. 
 
Jeg håber at vi vil se en lige så stor tilslutning og opbakning i den nye sæson 2012. 
 
Sportsudvalgets beretning v/ Marianne Maegaard 
Sportsudvalget blev etableret efter generalforsamlingen 2011. Konstruktionen var ny og der er 
blevet med mission og vision for udvalgets arbejde. Det er nu kommet på plads og hoved 
opgaven for udvalget er at være ’overbygning’ til junior- og eliteudvalg. Derudover skal 

udvalget drive klubbens talentudvikling samt være bindeleddet til Erhvervsklubben. 
 
Medlemmerne af udvalget er pt. Marianne Maegaard, formand, Jesper Høybye, koordinator for 
junior og elitearbejde samt Henrik Vinther for Erhvervsklubben. Derudover vil træner Søren 
Jensen og coach Knud Storgaard være repræsenteret ad hoc i udvalget. 
 
I den forgangne sæson nåede vi på junior- og eliteplan mange af vores visioner. Måske 
hurtigere end forventet… 
 
Hos juniorerne stod der Mollerup på stort set alle turneringer, der blev afholdt i DGU regi:  

 Bedste resultat var vores U16 drenge, der i DGU’s juniorholdturnering blev 
Danmarksmestre!  

 Mollerup knuste al modstand i klubbernes kredsturnering og blev en meget suveræn 
vinder af pokalen! I  

 Junior Distrikts Tour vandt William Raae Høybye U14 rækken for andet år i træk! 
 
I det kommende år vil vi satse lidt mere på de individuelle turneringer, hvor vi har et enormt 
potentiale til at gøre os gældende. 
 
Et nyt kuld juniorer er klar til at ”tørne ud” for Mollerup i Danmarksturneringen på Mollerups  
4. divisions hold. 
 

Vores juniorudvalg har igen i år udført et enormt stort arbejde for de unge mennesker og har i 
Mollerup arrangeret en række juniorklubturneringer, sommerlejr samt en helt ny turnering: 
MGC mesterskaberne for 2 generationer golf. 
 
Juniorudvalget anno 2011: Jesper Høybye, Ulla Køpfli, Hanne Jakobsen, Per Røddik, Per 
Thomas, Brian Sejr og Morten Pedersen – en stor tak for jeres meget dedikerede indsats i det 
forgangne år. Ved sæsonafslutning har vi taget afsked med Morten Pedersen.  I 2012 
suppleres med Marianne Maegaard. 
 
For eliteafdelingen var årets altoverskyggende begivenhed at vore førstehold på herresiden 
vandt deres oprykningskamp mod Silkeborg og dermed rykkede op i elitedivisionen. Vi er nu 
blandt de 8 bedste golfklubber i Danmark!  
 
De øvrige hold på både herre- og dameside klarede skærene og fortsætter spillet i 2012:   

 2-hold herrer i 3. division  
 3-hold herrer i 4. division  
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 Fusions 1-hold damer i 1. division  
 Fusions 2-hold damer i kvalifikationsrække 
 Seniorholdet i 2. division 

 
Fusionssamarbejdet på pigesiden kom i stand for 2 sæsoner siden og består af spillere fra 
Mollerup, Aarhus Aadal og Lyngbygaard. Efter sæson 2011 har vi sagt farvel til Jinjira Sornjan 
Rasmussen samt Beate Nuppenau. 
 
Ambitionerne på elitesiden for sæson 2012 er:  

 Finalekamp for 1-hold herrer  
 Oprykning for 2-hold herrer til 2. division 
 Status quo for 3-hold herrer i 4. division  
 Stabilisering af positionen i 1. division samt kvalifikationsrække på damesiden. 

 
På den individuelle scene var der flere rigtig flotte resultater: 2 andenpladser + 15 top-10 
placeringer samt en semifinaleplads for ynglinge i DGU’s holdturnering. 
 
Eliteudvalget anno 2011: Fin Pugholm, Jørgen Trads, Michael Brusholt, Fredrik Markholt, Lea 
Nuppenau, Christian Vinther, Ulla Køpfli. Ligeledes tak for jeres utrættelige indsats i det 
forgangne år. 

 
Kun Christian og Ulla fortsætter i 2012, hvor udvalget ser således ud: Marianne Maegaard, 
Jesper Høybye, Christian Vinther, Thomas Maegaard, og holdlederne: Jan Lauritsen, Kristian 
Trads /Jarl Mark Herringe, Jørgen Holm/ Patrick Søby, Ulla Køpfli, Torben Søby, og træner 
Søren Jensen. 
 
Vi havde svært ved at forestille os, at sæson 2011 ville blive bedre end 2010 – men det må vi 
sande, at den blev. Bliver 2012 så også bedre end 2011? Ja, det gør den…! 
 
Vi har forberedt os grundigt til den kommende sæson og med nye fokusområder for 
sportsudvalget, ny træner, et tættere samarbejde med Erhvervsklubben, engagement med 
Knud Storgaard, nye sponsorkoncepter og nye muligheder for træning kan det kun blive en 
succes. 
 

Vi vil lave en række arrangementer for sponsorer og medlemmer – primært med 
danmarksturneringen som omdrejningspunkt. Der vil blive arrangeret busture til udekampe 
med førsteholdet.  
Så kom og støt nogle af Danmarks absolut bedste spillere i bestræbelserne på at vinde 
medaljer til Mollerup. 
 
VI KAN VÆRE OG SKAL VÆRE STOLTE AF VORES ELITESPILLERE I MOLLERUP GOLF CLUB! 

 
Informations- og trivselsudvalgets beretning v/Tove Pasalic og Niels Eilif Hansen 
For Trivselsudvalget har det forløbne år været præget af stor aktivitet og stor opbakning fra 
klubbens medlemmer. Det har vi været glade for, og det siger vi tak for. Der har været mange 
aktiviteter. 
I foråret 2011 prøvede vi for første gang at arrangere det, vi kaldte ’Store Oprydningsdag’. 
Rigtig mange medlemmer brugte en lørdag på at rydde op og gøre klar til en ny sæson. Og det 
blev en rigtig hyggelig dag, som vi rundede af med at gå en runde på 9 huller. Så var der ikke 
kræfter til mere. – Succes’en fra sidste år har vi fulgt op i år, og i lørdags havde vi igen ’Store 
Oprydningsdag’.  
På en smuk og solfyldt lørdag fik vi gjort klar til sæsonen, og vi havde igen en rigtig hyggelig 
dag. – Der er nu skabt en tradition, som jeg regner med vil blive fulgt op næste år – gerne 
med deltagelse af flere medlemmer, der ikke er fyldt 60 år. 
 
I april 2011 deltog vi for første gang i DGU Golfens Dag. Vejret var med os: høj sol hele dage 

og fuldkommen vindstille. Der kom godt 75 besøgende, som fik en god oplevelse, der for flere 
resulterede i et medlemskab.  
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Igen i år deltager vi i Golfens Dag. Det er den 15. april, og vi håber på godt vejr og mange 
besøgende. 
 
I juli måned arrangerede vi hver torsdag en meget afslappet golfturnering, som vi kaldte 
Sommergolf. Vi kunne godt have brugt betegnelsen Social Golf, for det drejede sig om at få en 
hyggelig sammenkomst, helt på tværs af alle klubber og udvalg. Vi startede med en 18 hullers 
turnering og spiste derefter middag sammen. Hyggelig stemning og god deltagelse. Vi kommer 
med sommergolf igen i år. 
 
I august havde vi igen en aften, hvor vi havde inviteret nye medlemmer til at komme for at 
høre lidt om de muligheder, man har som medlem i Mollerup Golf Club. Der var pænt 
fremmøde, og i udvalget vurderede vi, at der var tilfredshed med mødet.  
 
I den forløbne vintersæson har vi arrangeret fire klubaftener.  

 I november havde vi besøg af Bravo Tours.  
 I januar serverede Simon dejlig mad samtidig med, at vi smagte på gode vine PL Vin.  
 I februar havde en meget vellykket regelaften med Merete Grønvold  
 og sæsonens klubaftener sluttede med Finn Havaleschka, der talte om golfpsykologi.  

Klubaftenerne har alle været meget velbesøgte og giver lyst til at arrangere nye klubaftener i 
den kommende vintersæson. Trivselsudvalget modtager gerne idéer til indhold i disse 

arrangementer. 
 
Og så har et engageret medlem af udvalget – Kaj Aage Hoffmann – stået i spidsen for en lille 
gruppe, der har igen i år fremstillet fuglekasser og hængt dem op forskellige steder på banen, 
- til glæde for fugle og spillere. 
 
Jeg vil gerne opfordre alle til at komme med idéer, der kan fremme smilet og det glade liv 
omkring golfspillet i Mollerup Golf Club. 
 
På informationsområdet er Molligan udgivet som i tidligere år, men desværre for sidste gang. 
Økonomien rækker indtil videre ikke til at fortsætte udgivelsen. Et nyhedsbrev har i stedet set 
dagens lys og vil sammen med hjemmesiden og udsendelse af mails sikre bedst mulig 
information til medlemmerne. Jeg ved, at bestyrelsen er meget opmærksom på, at information 
har stor betydning for trivslen i klubben. Og i dag må vi erkende, at de elektroniske medier er 

ved at dominere overalt. Færre og færre klubber magter udsendelse af et klubblad. 
 
Ingen spørgsmål eller kommentarer fra salen og beretningerne godkendes m/applaus. 
 
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2011 
Regnskabet blev gennemgået af Charlie Herbst og blev herefter godkendt. 
 
4) Orientering om budget for år 2012 

Budgettet blev efterfølgende taget til efterretning. 
 
5) Fastsættelse af kontingent og indskud for 2013 
 

Kontingent  2012 2013 

Seniorer 6.200 6.500 

Ung 19-25 år 3.400 3.600 

Juniorer  2.050 2.200 

Passive 1.200 1.000 

   

Indskud  2012 + 2013 Suspenderet jf. forslag fra 
bestyrelsen 

 

Forslaget godkendes af forsamlingen. 
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6) Indkomne forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsen fremsætter flg. forslag:  
 
Det indskud, der jf. tidligere beslutninger skal opkræves hos nye medlemmer suspenderes i 
årene 2012 og 2013.  
 
Begrundelsen herfor er frygt for at evt. nye medlemmer går til naboklubberne hvor der ingen 
indskud skal betales. Den almindelige afmatning indenfor golfsporten smat den økonomiske 
situation vil nok bevirke at nye medlemmer ser sig grundigt om forinden indmeldelse. 
 
Formanden motiverer bestyrelsens forslag og herefter vedtages forslaget med stor majoritet. 
Færre end 10 tilstedeværende stemte v/ håndsoprækning imod forslaget og ligeledes færre 
end 10 stemte hverken for eller imod.  
 
7) Indkomne forslag fra medlemmer 
Ingen forslag indkommet 
 
8) Valg af formand. 
 H.C. Ralking genvælges til posten. 
 

9) Valg af kasserer for perioden 2012-2013 
Tove Vestergaard Pasalic vælges for den foreslåede periode. 
 
10) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen  
Marianne Maegaard og Poul Lindberg opnår genvalg og Erik Bendixen opnår nyvalg. 
 
11) Valg af 1 medlem til bestyrelsen for perioden 2012-2013 
Henrik Vinther Jensen vælges for perioden. 
 
12) Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelse 
Thor Pedersen og Knud Høgh bringes i forslag og vælges i nævnte rækkefølge 
 
13) Valg af revisor og revisorsuppleant 
Jørgen Knudsen og Torben Thomasen opnår genvalg til hhv. revisor og revisorsuppleant.   

 
14) Eventuelt  
 
a)Marianne Maegaard orienterer kort om de foreslåede ændringer i handicapsystemet, som 
træder i kraft pr. 1. juli 2012. Efter orienteringsmøde d. 18. april 2012 vil MM tage initiativ til 
en skriftlig orientering på klubbens hjemmeside og der vil ligeledes blive afholdt 
informationsmøde om ændringerne i klubben i løbet af foråret. 

 

b) Som afslutning på aftenens generalforsamling uddeles klubbens to vandrepokaler:   
 

MGC Kammeratskabspokalen 2012  
 
Mollerup Golf Club har en målsætning om at være Danmarks hyggeligste. Når nogen spørger, 
om vi er det, så er det rigtige svar, at vi arbejder hårdt på det. 
Det er foreningslivet, som skal skabe hyggen og derfor er det naturligt at værdsætte en særlig 
indsats på dette område. Når jeg nævner aktiviteter som trivselsudvalget, oprydningsdag, 
Molligan, vores nye nyhedsbrev og såmænd også indsatsen i forbindelse med sweat-deal 
kampagnen, - så er der et navn, som går igen: Niels Eilif. 
 
Kære Niels Eilif. Selvom du har trukket dig fra bestyrelsen, håber vi, at du har gejsten til at 
blive ved længe endnu. De områder, hvor du har lagt en stor indsats er meget vigtige for 
vores foreningsliv. Så vi synes du er en værdig modtager af Kammeratskabspokalen.  
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MGC Præstationspokalen 2012  
 
Selvom Mollerup Golf Club kun har 20 år på bagen som klub, så kan vi allerede fremvise flere 
markante rekorder. I hvert fald én af dem vil stå i mange år. Vi taler om en særlig 
organisatorisk indsat gennem meget lang tid. Hvis vi havde vores egen Guiness Book of 
Records, ville den stå der som markant.  
 
Det startede i 1994, og siden – med et enkelt års undtagelse – har Jørgen Østergaard siddet i 
bestyrelsen for Mollerup Golf Club. De sidste 10 år som formand. Den indsats er svær at gøre 
op i få ord. Lad mig blot nævne nogle af de mest markante.  
På indholdssiden har Jørgen været med til at udvide banen fra 9 til 18 huller. Senere kom der 
køb af grund omkring klubhuset og byggeri af nyt klubhus. Alt sammen noget som har været 
med til at sætte sig præg på Mollerup og transformere klubben fra en lille klub med få 
faciliteter til en klub med attraktive faciliteter.  
Hvis vi regner forsigtigt på, hvor mange timer Jørgen har lagt i Mollerup, så vil jeg mene, at vi 
skyder for lavt med følgende regnestykke: 
10 år som formand á 1 time om dagen = 3520 timer, hvilket er mere end 2 fulde årsværk (et 
årsværk 1613 timer). Jeg tror det er lavt sat i snit og i hvert fald brugte de betydeligt flere 
timer i byggeperioden. Så vi ligger måske snarere omkring 3 årsværk – alene i 

formandsperioden.  
 
NATO’s tidligere generalsekretær, ham før Anders Fogh, (Robertson), sagde engang, at det at 
lede NATO var ligesom at køre med en åben trillebør fyldt med frøer. Jeg ved ikke, om det kan 
genkende billedet i forhold til at være formand for Mollerup. Vi er ikke en klub, hvor vi er enige 
om alt, og det kan til tider være svært at få alle med i samme retning. Det har du selv erfaret, 
- ikke mindst i de senere år. Men du har arbejdet uegennyttigt og villet Mollerup de godt. Det 
skylder vi dig tak for, når du nu har valgt at trække dig fra bestyrelsesarbejde.  
 
Kære Jørgen. Tak for din indsats. Vi håber, vi forsat må have lov at trække på din erfaring og 
ekspertise. Du har virkelig fortjent præstationspokalen.  

 
 
Generalforsamlingen afsluttes kl. 21.15. 

 
/mm 
 
 
Mollerup Golf Club, den 2.april 2012 
 
 
 

 
Mogens Birkebæk, dirigent 
 


