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Mollerup Golf Club  

  

Bestyrelsesmøde  

  

Onsdag d. 12. november kl. 16.30  

  

  

Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 12. november 2014 kl. 16.30 i klub-
bens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

  

  

Tilstede:        H. C. Ralking (HC)  

Niels Halleløv (NCH)  

Knud Høgh (KH)  

Marianne Maegaard (MM)  

Tove Vestergaard (TVP)  

Martin Skovsboe Pedersen (MSP)  

Jakob Søholt (JS)  

Niels Thyssen (NT)  

  

Tilforordnede:  

Jan Lauridsen (JL)  

  

Afbud:   

Thor Petersen (TP)  

Nina Adsersen (NA)  

  

Dagsorden som følger:  

  

 1.     Godkendelse af referat fra d. 27. oktober 2014  

  

 2.     Godkendelse af dagsorden  

  

 3.     Orientering fra  

a)     Formanden  

b)     Forretningsføreren  

c)     Udvalgene  

  

 4.     Økonomi, herunder:  

a)     Status driftsbudget og likviditetsbudget  

  

5.     Driftsoptimering, herunder  

         a)    Klubhuset  

         b)    Status på EConta  

         c)    Drøftelse af udbud af indkøb/opgaver   
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 6.     Trivselsudvalget, herunder  

a)      Trivsels- og Redaktionsudvalgets opgaver  

  

7.     Orientering på strategidagen  

  

8.     Status på projekter:  

a)     Hul 15  

b)     Peters gård  

c)    Tordenhytter  

d)    Brøndboring  

e)    Overdækning Driving Range  

   

9.     ”Golfspilleren i Centrum”  

          a)    Status på resultater  

  

10.    Generalforsamling 2015  

  

11.    Eventuelt   

  

12.    Næste møde  

  

13.    Personale og fortrolige sager  

  

  

  

1.     Godkendelse af referat fra d. 27. oktober 2014  

Godkendt  

   

2.     Godkendelse af dagsorden  

       Dagsorden godkendt.  

Fremadrettet skal vi efter hvert punkt på dagordenen, runde punktet af og beslutte 
hvad der skal til referat.    

   

3.     Orientering fra  

a)     Formanden  

- Ulrik er sygemeldt foreløbig 6-8 uger. I den periode er Jesper Lund 1. mand.  

- Aarhus Kommune har fået tilladelse til, at Peters Gård ikke skal i offentligt udbud. 
Dog skal der indhentes 2 uafhængige vurderinger på ejendommen fra ejendoms-
mæglere. Møde med mægler er aftalt.  

- Opførelsen af overdækninger er snart færdig. Det er dog besluttet at udvide projek-
tet til at omfatte en vandgrav til rengøring af driving range bolde samt en længe øn-
sket vaskeplads tæt på hul 18 til rengøring af golfudstyr m.m. Derfor er ”Rejsegildet” 
flyttet til primo marts. Vi arbejder på en festlig indvielse.  

  

b)     Club Manager  

- JL er nu i gang med 2. modul af Golfmanagement uddannelsen på Copenhagen 
Business School – Sportsmarketing og sponsorering.  

- Hanne og JL har deltaget i GAF konferencen i Middelfart.  

- Den nye tordensirene bliver sat op medio november.  
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- MGC (Erhvervs- og sponsorudvalget) er i samarbejde med SOL-netværket og Ser-
viceinnovation vært for et større arrangement med Stine Bosse.  

- JL vil sammen med OK gennemgå vores forbrug af el og brændsel. Efterfølgende 
afholdes et møde med henblik på en ny og bedre samarbejdsaftale.  

- MGC var ligeledes vært for DGU, der afholdt et møde vedr. momsproblematikken i 
golfklubberne.  

- JL er sammen med André Køpfli i gang med at optimere vores WI-FI – det forventes 
at være fuldt i drift slut november. Så er der fuldt signal i Restauranten, Cafeen og 
på terrassen.   

- Fremover vil man kunne få baneguiden via sin iPhone. JL har afholdt møde med In-
genium vedr. udarbejdelse af ny og bedre baneguide. Forventes klar til sæsonstart.  

- JL har sammen med Hedensted, Herning og Randers lavet en Erfa-gruppe, hvor 
der udveksles erfaringer m.m. om hvad der rører sig rundt om i golfverdenen.   

  

          c)    Udvalgene  

    

 Turneringsudvalget (KH)  

- Der er nu lavet et udkast til den nye Turneringskalender 2015  

- Der arbejdes på at lave en Invitationsturnering sammen med to andre klubber i juli 
måned, afsluttende med en fælles fest.  

- Ved evt. omspil til næste års Klubmesterskaber, afvikles omspillet på hullerne 
1+2+3.  

- Bestyrelsen overvejer at lave onlinebetaling til næste års turneringer. Det vil gøre de 
turneringsansvarliges arbejde en del lettere og også spare tid i sekretariatet. Der 
arbejdes videre med ideen.  

  

        Erhvervs- og sponsorudvalget (HC)  

Næste møde afholdes d. 13. november.  

  

        Trivselsudvalget (NT) 

- Organisationen er på plads. Udvalget er delt op i to udvalg: Redaktionsudvalg og 
Trivselsudvalg.  

- Der afholdes Julearrangement d. 10. december, sammen med Mollerup Koret.  

- Udvalget arbejder på yderligere tre arrangementer: Elvis aften, Regelaften med Me-
rete Grønvold og Golfens Dag.  

- Det nye Redaktionsudvalg vil bruge lidt ressourcer på at optimere vores hjemme-
side og de sociale medier.  

              

4.     Økonomi, herunder:  

a)     Status driftsbudget og likviditetsbudget  

- Debitorlisten er gennemgået, og der er ubetalte fakturaer, som der nu rykkes for. JL 
er i dialog med debitorerne. 

- 18-hullers banen har haft samme greenfeeindtægt som i 2013. Vi har fordob-
let greenfeeindtægterne på vores par 3-bane, til ca. kr. 160.000,-. Det er især flere 
Golf for sjov- og firmaarrangementer, der har rykket på indtægten.  

- JL oplyser, at det ser fint ud med likviditeten.  

- TVP vil ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om årets resultat, men forventer et 
overskud i tråd med det budgetterede – dvs. ca. kr. 500.000,-.  

- Vedrørende budget 2015 foreslog HC, at vi tager udgangspunkt i 2 principper, som 
tidligere har været drøftet: 
 Der udarbejdes et driftsbudget (de relevante konti), som viser de rene driftsudgif-

ter (bane, hus, sekretariat mv.), dvs. lønninger, afskrivninger mv.  
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 Der skabes balance mellem de faste udgifter (driften) og de faste indtægter (kon-
tingent, lejeindtægter). Variable indtægter (greenfee, sponsorindtægter) henlæg-
ges i en innovationspulje, som bestyrelsen disponerer, når pengene er i kassen. 
Innovationspuljen anvendes til nye tiltag og nyanskaffelser. Der var tilslutning til 
disse principper. 

 
5.     Driftsoptimering, herunder  

a)   Klubhuset  

- Der er udskiftet termostater i restauranten, så det er nemmere at styre varmen.  

- Udsugningen ved toiletter og omklædningsrum er nu lavet, så den ikke kø-
rer hele tiden. Der er sat nye følere op i forgangen og i omklædningsrummene, så 
de kører uafhængige af hinanden, hvilket betyder store besparelser på strøm.  

- Der er indhentet tilbud på nye gardiner til restauranten. Forventes sat op slut februar 
2015.  

        

b)  Status Econta  

Vi kører nu helt med Economic (modul i Econta) og mangler de sidste detaljer, så det 
kan sammenkøres  med Budget123 (budgetlægningsmodul). Det blev besluttet, 
at Econta skal lave et udkast til de økonomirapporter, bestyrelsen ønsker til gennem-
gang på BM. Budget123 excel bliver bestyrelsens "legetøj". Den økonomiansvarlige la-
ver sammen med de forskellige udvalg udkast til budgetter, som gennemgåes og god-
kendes af bestyrelsen. Når budgetterne er godkendt, sendes de til Econta og integreres i 
Budget123.  

  

c)  Drøftelse af udbud af indkøb/opgaver  

Ølleverancen til Mollerupgaard har været i udbud. Der er indhentet tilbud fra 4 leveran-
dører. 

   

6.     Trivselsudvalget, herunder  

a)   Trivsels- og Redaktionsudvalgets opgaver 
 
NT fremlagde ny struktur som følger: 
 

Informations- og Trivselsudvalget 

Informations- og Trivselsudvalgets opgaver er, at skabe de bedst mulige rammer for et 

godt klubliv og fremme medlemmernes lyst og evne til at engagere sig og tage medan-

svar i klubben. Opgaverne søges løst gennem medlemsarrangementer og god, effektiv 

information og kommunikation.  

Nøgleordet er trivsel. 

Udvalget er organiseret med to underudvalg: 

1. Trivselsudvalget, der arbejder for at dyrke det sociale liv i klubben med henblik på at 

fastholde Mollerup Golf Club som Danmarks hyggeligste goldklub 

2. Redaktionsudvalget, der varetager det redaktionelle ansvar for hjemmeside og ny-

hedsbrev m.m.. 

 

Udvalgsformanden varetager pressekontakten. 
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Trivselsudvalget 

 

Trivselsudvalget arbejder således for at dyrke og fremme det sociale liv i klubben gen-

nem følgende aktiviteter: 

 

1. Aktiviteter der fremmer opfattelsen af klubben, som et sted, hvor medlemmerne hjæl-

per med at opretholde hygge og klubfølelse. 

2. Afvikling/organisering af faste klubarrangementer som f.eks. "Store oprydningsdag" , 

"Golfens dag" og "Sommergolf". 

3. Initiering og afvikling af hyggeaftener og andre arrangementer for medlemmer i løbet 

af efterår og vinter. Arrangementer med såvel et golfrelateret indhold som med et me-

re socialt indhold. 

Redaktionsudvalget 

Redaktionsudvalgets opgave er at formidle information til Mollerup Golf Clubs medlem-
mer, medarbejdere, samarbejdspartnere, sponsorer og annoncører samt klubbens om-
verden under anvendelse af følgende 

Informationskanaler: 

1. Klubbens hjemmeside, som skal bringe dagsaktuelle nyheder og information som re-
ferater fra bestyrelsesmøder, referater fra turneringer med resultater og billeder, hole-
in-one begivenheder og i det hele taget korte referater fra ”stjernestunder” for at ska-
be begejstring, klubstolthed og fællesskab. Hjemmesiden vil endvidere kunne anven-
des i sponsorplejen, bl.a. ved en hurtig formidling af resultater fra turneringer med 
omtale af sponsor.– Hjemmesiden skal derudover indeholde alle de praktiske oplys-
ninger om Mollerup Golf Club, som såvel medlemmer som gæstende golfspillere har 
behov for let adgang til. 

2. Nyhedsbrev, som er en direkte og hurtig elektronisk information til medlemmer og an-
dre interesserede, der har tilmeldt sig som abonnent. Nyhedsbrevet skal bringe frem-
adrettet information omkring udvikling og aktiviteter i klubben og golfsporten. Udsen-

des efter behov, dog mindst en gang om måneden. 

Redaktionsudvalget varetager alle praktiske opgaver vedrørende informationsformid-
ling gennem klubbens hjemmeside og nyhedsbrev. 

Ethvert ønske om informationsformidling sendes til redaktionsudvalget, der også står 
til rådighed, hvis der er spørgsmål vedrørende udsendelse af information. 

Redaktionens mailadresse: redaktion@mollerupgolfclub.dk 
                      
7.     Opfølgning på strategidagen  

a)     Brutto materialet fra strategidagen er fremsendt til bestyrelsen til kommentar. Den genel-
le holdning, er at materialet er godt beskrevet.  Det skal bruges som arbejdsværktøj for 
klubben fremadrettet, specielt i forbindelse med organisationsudviklingen. Det skal vise, 
hvor vi som klub vil hen - ledetråd/den røde tråd - i klubbens arbejde. Det skal skabe 
synlighed for hvad klubben vil på kort sigt/på lang sigt/på længere sigt - evt. laves som 
en 5 års plan.  

mailto:redaktion@mollerupgolfclub.dk
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       Det nye arbejdsværktøj  kan evt. kombineres med en ny medlemsundersøgelse magen 
til medlemsundersøgelsen i 2013. Det er vigtigt for bestyrelsen, at medlemmerne kom-
mer med på råd. Det er vigtigt at processen ikke strander her. Det blev besluttet, at MSP 
og HC arbejder videre på processen.  

   

8.     Status på projekter:  

a)     Hul 15  

Intet nyt  

b)     Peters gård  

Der holdes møde med kommunen og to ejendomsmægler vedrørende en vurdering af 
Peter gård 

c)    Tordenhytter  

Intet nyt  

         d)    Brøndboring/vandtank/bassin  

Der er fremkommet nye forbrugstal på vand. De nye tal kigges igennem for at få det ret-
te overblik. Momsproblematikken skal undersøges. Herefter revurderes konceptet.  

         e)    Overdækning på DR  

Projektet er udvidet med en boldgrav og en vaskeplads. Etablering af en ny vaskeplads 
tæt på hul 18, har længe været et stort ønske fra vores medlemmer. Arbejdet er i fuld 
gang, men forsinker færdiggørelsen af hele projektet. Rejsegilde forventes afviklet i 
marts.  

    

9.    "Golfspilleren i Centrum"(GiC)  

Rapporterne fra DGU er udskudt til uge 46 - de fremsendes til Bestyrelsen og involvere-
de parter.  

Der har været respons fra ca. 500 greenfeespillere og rigtig mange af vores medlem-
mer.  

Der skal en bedre information til vores medlemmer om hvad "GiC" indeholder.  

Det blev besluttet, at der skal være en løbende opfølgning på "GiC" på BM.  

Resultaterne fra "GiC" skal sammenholdes med det nye strategioplæg.  

  

10.    Generalforsamlingen 2015  

 Dato fastlagt til tirsdag d. 24. marts 2015.  

JL undersøger om lokalet på VIA er ledigt.  

NT undersøger om Købmandsskolens lokale er ledigt  

  

11.   Eventuelt  

                Der er indkaldt til møde med Klubber i Klubben. Her drøftes bl.a.: 

- Hvordan er året/samarbejdet gået i 2014 skal evalueres.  

- Planlægningen af 2015 - udkast turneringskalender.  

   

12.   Næste møde:           

                 tirsdag d. 20. januar 2015 (budget) 

                 tirsdag d. 24 februar 2015 (regnskab)  

                 torsdag d. 19. marts 2015 (gennemgang af evt. medlemsforslag)  

                 tirsdag d. 24. marts 2015 MGC generalforsamling.  

  

13.   Personale og fortrolige sager  

                  Intet.  

        
 

Mødet blev hævet af formanden kl. 20.30  
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Referent: Jan Lauridsen  

  

  
  

Godkendt af:  
 
 
 

  

  

HC Ralking                         Niels Halleløv               Tove V. Pasalic   
 
 
 

  

  

Jakob Søholdt                    Knud Høgh                    Marianne Maegaard  
 
 
 

  

  

Niels Thyssen                    Martin Skovsboe Pedersen  

  

 


