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Mollerup Golf Club 
Bestyrelsen  

Mødereferat  

 

 

 

Mødedato og sted:  mandag, den 9.  marts 2015 i Klubhuset  

Deltagere: H. C. Ralking (HC) 

 Niels Halleløv (NCH) 

 Knud Høgh (KH) 

 Marianne Maegaard (MM) 

 Martin Skovsboe Pedersen (MSP) 

 Jakob Søholt (JS) 

 Niels Thyssen (NT)  

 Jan Lauridsen (JL) (golfmanager) 

 Poul Lindberg (intern revisor) (PL) 

 Claus Gråbæk (økonomikonsulent eConta, deltog til og med pkt. 4) 

 

Fraværende:  Thor Petersen (TP - suppleant) 

Nina Adsersen (NA - suppleant) 
 

Dagsorden: 
 

1.  Godkendelse af referat fra 26. februar 2015 

 

2.  Godkendelse af dagsorden 

 

3.  Orientering fra 

a) Formanden 

b) Golfmanageren 

c) Udvalgene 

 

4.  Økonomi, herunder: 

a) Årsrapport 2014 - ledelsesberetning 

b) Budget 2015  

c) Budget 2016 

d) Trekantsturnering (punktet tilføjet dagsordenen på mødet) 

 

5.  Generalforsamling 2015  

a) Tids- og handlingsplan 

b) Forslag til vedtægtsændringer 

c) Forslag vedr. Peters gård 

 

6.  Eventuelt 

 

7.  Næste møde: 19. Marts 

 

8.  Personale og fortrolige sager 
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1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. februar 2015 godkendt og underskrevet 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Tilføjelse pkt. 4, d) – Trekantsturnering 

 

3. Orienteringspunkter 

a) Orientering fra formanden 

Formanden orienterede om, at Tove Pasalic har ønsket at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig 

virkning. Dette blev taget til efterretning. 

b) Orientering fra golfmanager 

MGC deltog på kursus i Herning om fastholdelse og rekruttering af medlemmer. Rigtig godt og 

inspirerende kursus. 

Den nye overdækning, vandgrav og vaskeplads er tæt på at være klar til indvielsen d. 20. marts. 

Nye bolde og ny boldopsamler er leveret og klar til brug.   

De nye DGU kort der kommer efter påske er bestilt med en chip. Når alle har modtaget det nye 

DGU kort med chip, skal det bruges til at trække bolde med i den nye boldautomat. Efterfølgende 

vil vi udvide kortet til også at gælde som døråbner, til køb i Cafeen m.m. Herom senere. 

c) Orientering fra udvalgene 

- Erhvervs-og Sponsorudvalg (HC) 

Der har været afholdt møde i E&S d. 3. marts, hvor vi havde gæster på besøg til at fortælle 

om sociale medier i markedsføringen. Hvordan kan det evt. implementeres i MGC. 

Jesper Høybye og Peter Bay fremlagde deres ide om en mulig Mollerup App, med mange 

spændende muligheder indbygget til gavn for medlemmer, sponsorer, greenfeegæster m.fl. 

Vi har indledt et samarbejde med Sponsoroptimering.dk – Peter vil kigge på - Hvad gør vi? 

Hvad kan vi? for at optimere samarbejdet med vores sponsorer. JL og Peter har gennemført 

en sponsorundersøgelse, hvis resultater vil blive brugt i det fremtidige arbejde med 

sponsoroptimering. 

JL fremlagde de foreløbige aktiviteter i Business Clubben for 2015. Der er sammensat et 

rigtig spændende program. 

Søren fortalte at de første møder nu er afholdt vedr. afholdelse af en Trekantsturnering med 

Lyngbygaard og Silkeborg i juli måned. Næste møde afholdes slut marts. 

 

- Husudvalget (NCH) 

Simon ønsker en forlængelse af sin forpagtningsaftale, da han allerede får henvendelser for 

2017. Der tages kontakt til Simon hurtigst muligt for at aftale et møde om en evt. forlængelse.  

- Informations- og Trivselsudvalg (NT) 

- Baneudvalget (JS) 

- Turneringsudvalget (KH) 
- Sportsudvalget (MM) 

 
4. Økonomi 

Claus fra Econta deltog i mødet for at drøfte det fremtidige samarbejde og den fremtidige 

rapportering mhp en afstemning af, hvad der forventes begge veje. Econta vil snarest fremlægge et 
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udkast til en ny kontoplan, der skal skabe et hurtigere og bedre overblik. Der skal indføres et nyt 

budgetprincip, således at kontingenter og lejeindtægter (de faste indtægter) dækker driften,  medens 

sponsor- og greenfeeindtægter (de variable indtægter) går til en ”Innovationspulje”, som disponeres 

til innovation/udvikling af MGC. Poul udtrykte, at han er fortrøstningsfuld med det nye setup. 

a) Årsrapport 2014 – ledelsesberetning 

Årsrapporten blev gennemgået og diskuteret og efterfølgende godkendt. 

Det blev besluttet at Poul fremlægger regnskab og budget på GF. 

b) Budget 2015 

Budget 2015 blev gennemgået og vil fremadrettet bliver fordelt ud på måneder. 

Der var enkelte poster der blev justeret og Econta får de nye tal og retter til, så der samtidigt kan 

laves et likviditetsbudget for året. JL og Econta færdiggør og retter til.  

Der forventes min. Kr. 500.000,- i overskud. 

c) Budget 2016 

Punktet blev ikke behandlet. 

 

5. Generalforsamling 2015 

På GF uddeles to pokaler: 

Præstationspokalen: Jakob Søholt og Martin Skovboe Pedersen 

Kammeratskabspokalen: Hans Tautner 

a) Tids- og handlingsplan 

Køreplanen blev gennemgået. Næste møde blev aftalt til 17. Marts, i tilfælde af indkomne forslag 

fra medlemmerne. 

b) Forslag til vedtægtsændringer 

Formanden fremlagde forslag til vedtægtsændringer. Forslagene indebærer oprettelse af et 

Amatør- og ordensudvalg og et Handicap og regeludvalg, begge nedsat af generalforsamlingen 

og således uafhængige af bestyrelsen. Ligeledes foreslås kassererposten nedlagt. Bestyrelsen 

tilsluttede sig forslagene. 

c) Forslag til Peters Gård 

Formanden fremlagde forslag til generalforsamlingen om, at arbejdet med en overtagelse af 

Peters gård deles op i 2 faser, således at fase 1 omfatter overtagelse af grund, oprydning, 

udarbejdelse af projekt mv. Der foreslås følgende indstilling til generalforsamlingen. 

’Bestyrelsen bemyndiges til at arbejde videre med MGC’s overtagelse af matrikel 13 b, Terp, 

Aarhus jorder (Peters gård) på de for klubben mest favorable vilkår.’ Bestyrelsen tilsluttede sig 

forslaget. 

  

6. Eventuelt 

Intet 

 

7. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 17 marts 2015, såfremt der kommer forslag fra medlemmerne. 

 

8. Personale og fortrolige sager 
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Godkendt af: 
 
 

HC Ralking  Niels Halleløv   

 

Jakob Søholt  Knud Høgh  Marianne Maegaard 

 

Niels Thyssen Martin Skovsboe Pedersen 


