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Mollerup	Golf	Club	
Bestyrelsen	
Mødereferat	
	
Mødedato	og	sted:	Mandag d. 23. februar 2016 kl. 17.00 i klubhuset.  
 
Deltagere:  H. C. Ralking (HC) 
   Niels Halleløv (NCH) 
   Knud Høgh (KH) 
   Marianne Maegaard (MM) 
   Jesper Lorentzen (JLO) 
   Niels Thyssen (NT) 
   Ulla Køpfli (UK) 
   Anne Terndrup (AT – suppleant) 
   Jan Lauridsen (JL – golfmanager) 
 
Fraværende: Morten Nielsen Olesen (MNO – suppleant) 
 
Gæst: Poul Lindberg (intern revisor) 
 
 
Dagsorden som følger: 
 
1.  Godkendelse af referat fra 8. februar 2015 

Godkendt uden bemærkninger. 
 

2.  Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

3.  Orientering fra 
 

a) Formanden 
• Ejeren af jorden på den anden side af vejen ved hul 12/14 har rettet 

henvendelse til kommunen om, at han er interesseret i at sælge.  
• JL og HC har været på besøg i Herning Golf Klub for erfaringsud-

veksling. En spændende klub som allerede har implementeret me-
get af det, som vi i MGC’s bestyrelse arbejder med. 

• Kontrakt med vores nye hovedsponsor Sparekassen Kronjylland bli-
ver underskrevet i Mollerup Golf Club 29/2 kl 14.00. 

 
b) Golfmanageren 

• Handelsbanken har tegnet sponsorat samt bevilliget rentenedsæt-
telse på lån. 

c) Udvalgene 
• Intet nyt fra udvalgene. 

 
 

4.  Økonomi, herunder: 
a) Årsrapport 2015 

• Årsrapport foreligger rettidigt til underskrift. 
• Bygningen på driving range afskrives over 15 år. 
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b) Budget 2017 & 2018  
• Der er kommet indmeldinger fra udvalgene. Der arbejdes videre 

med budget for 2017 & 2018. 
 

c) Revision af hjemmesiden 
• Informationsudvalget indstiller, at Mollerup Golf Clubs hjemmeside  

moderniseres, bl.a. så den bliver bedre ift. mobile platforme. Der er 
indhentet 3 tilbud. Der forventes en betydelig besparelse på driften 
ved valg af anden host. Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen. Be-
løbsramme kr. 37.000,- inkl. Moms. 

 
 

5.  Generalforsamling 2016 
a) Kontingent 2017 

• Medlemsservice indstiller en justering af kontingent for juniorer fra 
2017. Skal forelægges på Generalforsamlingen til afstemning. Seni-
or og ungdomskontingent uændret. 

 
b) Evt. vedtægtsændringer   

• Jesper Abel blev på sidste GF bedt om at undersøge, hvorledes 
Amatør- og ordensudvalget kan organiseres således, at evt. interes-
sekonflikter med bestyrelsen bedst muligt undgås.  
Konklusionen på drøftelserne i ’Abeludvalget’ er, at et enigt udvalg 
indstiller til bestyrelsen, at der skal være et amatør- og ordensud-
valg, der kan træffe afgørelser i disciplinærsager og håndhæve 
amatørreglerne. Medlemmerne af dette udvalg skal vælges af gene-
ralforsamlingen, og udvalgsmedlemmer skal ikke samtidig kunne 
være medlem af bestyrelsen. 
Bestyrelsen indstiller de foreslåede vedtægtsændringer til general-
forsamlingen. 

 
c) Planlægning af det praktiske forløb 

• Tjekliste gennemgået og opgaver uddelegeret. 
 

  
6.  Servicekoncept for nye medlemmer 

Udvalget fremlagde følgende forslag, som straks iværksættes: 
• Par 3 bane turneringer arrangeres om onsdagen sammen med ons-

dagsturneringen over 9 huller. 
• Mentorer til alle begynderhold – mentorer kan byde på kaffe eller te. 
• Der oprettes lukket facebook gruppe for begyndere, samt 

mail/telefonlister for Sørens hold. 
• Der er udarbejdet nye foldere for nye golfspillere. 
• Søren Jensen etablerer intensive prøveforløb, således at vi får en 

meget kortere tid, fra prøveforløbs begyndelse til spil på ”stor” bane. 
• Alle begyndere får mulighed for at låne bag og et sæt jern – hvilket 

der betales depositum for. 
 
 

7.  Organisationsudvikling i MGC 
a) Opfølgning på strategien 

• Der vil fremover på hvert bestyrelsesmøde være opfølgning på Stra-
tegiplanen 2015 – 2020.  

b) Virksomhedsplanen 
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• Der ligger udkast fra HC til bestyrelsen til drøftelse. Virksomheds-
planen vedtages i forbindelse med konstituering efter generalfor-
samlingen. 

c) Årshjulet for bestyrelsen 
• Næste punkt på årshjulet udsættes til april. 
 

8.  Banen: 
a) Status – her og nu 

• Sprøjetemiddelindberetning har fundet sted. Vi bruger ikke det, vi 
har ret til. 

• Der fældes træer med hård hånd. Banen er pt for våd til at de kan 
køres væk.  

• Stier skal ordnes. 
• Der er set på, hvor der skal lægges dræn. Der vil kunne spilles da-

gen efter dræn er lagt. Pris kr. 100,- + moms pr meter ilagt. 
• Pia Søby og Hans Trautner fra baneudvalget gennemgår ønsker til 

banen fra medlemmer. 
b) Status vedr. Baneændringer 

• Der er kommet mail fra kommunen, at ejer af jordstykke sydøst for 
hul 14 ønsker at sælge. Evt. vil kommunen overtage jorden og leje til 
os. Jordstykket kan bruges, det er blot et spørgsmål om pris. Forde-
len ved ny jord er, at banen kan anlægges, uden at det vil gå udover 
den nuværende bane. 

• Baneændringer: Baneudvalget skal kigge på de 4 forslag, der er 
kommet, samt muligheden med tilbud om jorden ved hul 14. 

 
9.  Status på projekter: 

a) Hul 15 
Hul 15 skal spilles i en forkortet udgave, mens der arbejdes med løsning 
for fremtiden. 

b) Peters gård 
Intet nyt 

c) Tordenhytter 
Intet nyt 

d) Brøndboring 
Intet nyt 
 

10.  Driftsoptimering, herunder 
a) Baneområdet 

Intet nyt 
b) Klubhuset 

Intet nyt 
c) Status på Onlinekontoret 

Intet nyt 
d) Valg af leverandører 

 
11.  Eventuelt 

 
• Ingen punkter under eventuelt. 

 
12.  Næste møde:   

 
• 29. februar kl. 16.30 
• 6. Marts kl. 17.00 
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13.  Personale og fortrolige sager 

 
  

  
 
Mødet hævet af formanden kl. 20.45. 

  
 
Referat godkendt d.  
 
 
 
H. C. Ralking                                Niels Halleløv Knud Høgh                                   
 
 
Ulla Køpfli 
 

 
 
Jesper Lorentzen 

 
 
Marianne Maegaard 

 
Niels Thyssen 

  

 
 
           
 
 
 
 
 
 
           
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


