
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 23. august 2010 
 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 23. august 2010 i 
klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Henrik Vinther   
  Torben Thomasen 

  Hans Christian Thøgersen   
  Bjarne Svensson 
  Jørgen Vinther 
  Marianne Maegaard 
  Niels Eilif Hansen 
  Charlie Herbst 

 
Fraværende:  Ingen   
    
Dagsorden som følger - med hovedvægt på følgende tre punkter: 

1. Byggeprojektet 

2. Økonomi 

3. Ekstraordinær generalforsamling 

4. Og derefter færdiggørelse af udsendte dagsorden fra d. 11. august (ses nedenfor) 

• Godkendelse af referat 
• Orientering fra  

• Formanden 
• Forretningsføreren 
• Udvalgene 

• Byggesagen: 
• Hvor er vi nu 
• Økonomi 

• Regnskab: 
• Balance pr. 23.08.2010 

• Generelle sager 
• Klubhuset: 

• Funktioner 
• Personale og forpagter 

• Enkeltsager 
• Ansøgning om tilladelse til køb af golfbil 

• Eventuelt 
• Næste møde 

 

 

 



• Byggeprojektet  
Formanden orienterede om baggrunden for den foreløbige ibrugtagningstilladelse. 
Facadebeklædning på østgavlen af det nye hus og nordgavlene i det gamle hus og bagladen er 
ikke brandteknisk i orden. Juul og Nielsen arbejder på løsningsforslag. Der er planlagt møde 
om opsamling af fejl og mangler fredag d. 27. august kl. 10.00. Nedenfor et udpluk af hvilke 
ting, der resterer at blive færdigt: 
 
• Loftet i kælderen 
• Glas i den overdækkede terrasse 
• Vestsiden af bagladen – hegn på parkeringspladsen males sort  
• Beplantning i bedene i gården + clubgreen 
• Hegnene i gården males sort 
• Hoffmann har lovet østterrassen færdig. Fin Pugholm har en aftale på plads. Forslag om at 

så græs i det runde bed til vi ved hvad der skal senere skal ske med området. 
• Haven mod nord ud til hul 2 er ikke afleveret. Der skal fjernes sten og lægges et muldlag. 

Eksisterende træer skal graves fri, så stammerne ikke er dækket af jord. 
• Underdimensioneret strøm i det nye hus – er beregningerne lavet korrekt eller er der 

koblet flere maskiner til end beregnet?  
• Port foran rummet, hvor gasflaskerne står 

 
 HV spurgte til mangellisten og JØ lover at udfærdige en opsamlingsliste efter 
mødet fredag. Der er som altid en opsamling på fejl og mangler efter ét år. 
 

 
• Økonomi 

I forhold til tidligere udleveret materiale er der nu et overslag på beløbet, der resterer at blive 
betalt Erik Bagner for udført arbejde. 
 
 
• Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling  
Den planlagt afholdte ekstraordinære generalforsamling d. 14. september 2010 skal indeholde 
to punkter; udvidelse af låneramme og finansieringsforslag for underskud. Der arbejdes på to 
finansieringsforslag, som medlemmerne kan stemme om.  
Forslag 1 med dækning af underskud fra medlemmerne alene, og forslag 2 med en 
kombination af medlemsfinansieret dækning og yderligere låneoptagelse. 
 

• Færdiggørelse af dagsorden fra 11. august 
 
Orientering fra formanden: JØ orienterer om seneste møde med Århus Kommune om 
areallejekontrakten. Mogens Birkebæk deltog i mødet. Vi fik ikke alle vores ønsker opfyldt, 
men kontrakten bliver til at leve med. Det er aftalt, at MB clearer aftalen med Handelsbanken, 
Esben Kjeldsen. 
 
Økonomi: Byggeregnskab, areallejekontrakt, udvidet låneramme og likviditetsbudget for 
kommende år hænger sammen og er afhængige af hinanden. Afviklingen af gæld til 
Handelsbanken har/ vil få indflydelse på driftsbudgettet fremover. 
Det er af største vigtighed, at de enkelte udvalg tænker over og udarbejder en prioriteret liste 
i forhold til ønsker til fremtidige investeringer/ aktiviteter – specielt bane og klubhus, men 
sørme også de øvrige udvalg.  
 
Generelle sager:  
 
Vi har nu fået udvidet vores faciliteter betydeligt, og hvem skal servicere de nye lokaliteter? 
Hvem fylder op i omklædning og toiletter, og hvem skal passe udenomsarealerne? Der 
arbejdes videre med at finde en løsning. 



 
Enkeltsager: Der er modtaget ansøgning om tilladelse til indkøb af golfbil. Denne 
imødekommes.  
Det aftales, at de nuværende 5 benzinbiler må parkere i kælderen, og at fremtidige golfbiler 
skal være el-drevne. 
Det kunne overvejes at differentiere prisen for en-bruger og fler-bruger biler fra og med år 
2011.  
 
Eventuelt: Under kraftigt regnvejr er det observeret at vand fra gangstien mellem hul 9 og 
hul 10 løber på asfaltvejen forbi huset, opover fliserne og ind over puttinggreen og ned mod 
teestedet på hul 1 i stedet for som tiltænkt at løbe langs vejen ned mod afløbet midt for på 
vejen ved hul 1.  
JØ foreslår, at Anders Bastrup, Bascon ser på sagen. Der skal findes en løsning, og det kunne 
være afdræning af vand fra stien ind til kloakafløbet på parkeringspladsen. 
 
 
Næste møde: bestyrelsesmøde er aftalt til mandag d. 13. september kl. 17.00 
 

 

Referatet er sendt og skrevet af: Marianne Maegaard 

Godkendt af: 

 

Jørgen Østergaard                                   Torben Thomassen 

 

 

Jørgen Winther                            Henrik Vinther               Marianne Maegaard 

 

 

Niels Eilif Hansen                         Hans Chr. Bech Thøgersen Bjarne Svensson  

 
 

 

 

 

 


