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Bestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011 kl. 17.00 i Mollerup Golf Club. 

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Henrik Vinther   
  Sven Aaen 

  Marianne Maegaard  
  Hans Trautner 
  Peter Winther 
  Charlie Herbst 
                 Jesper Høybye 
                 Niels Elif Hansen                   
   

Fraværende: Ingen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
2. Orientering fra 

� Formanden 
� Forretningsføreren 
� Udvalgene (ingen skriftlige modtaget) 

3. Regnskab: 
� Balance 31/10-2011 (udsendt) 
� Regnskabsestimat 2011 
� Referat fra møde vedr. revisionsrapport 
� Revisionsrapport 
� Budget 2012 (mangler stadig nogle tal) 

4. Enkeltsager 
• Udmeldelser pr. 31/12 2012 
• Modtagne udmeldelser efter fristen 

5. Byggesagen 
• Status d.d. 

6. Generelle sager 
� Medlemsformer (oplæg fra Hans Trautner) 
� Rabatkort 

7. Eventuelt 
8. Næste møde 

 

ad. 1 - Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
Referat af bestyrelsesmøde den 11. oktober 2011 blev godkendt og underskrevet. 
 
Opfølgning på de aktiviteter, som blev aftalt på sidste møde: 

1. Spørgeskemaer til dem, som har forladt klubben, er udsendt af CH og MM, og 
en del besvarelser er allerede modtaget 

2. Brandeftersyn er afholdt, og mangler afhjælpes,  jf. CH og JØ. 
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3. Hal til afholdelse af Generalforsamling er bestilt af CH. 
4. Hvilken belægningssten, der skal bruges til gårdspladsen, når den skal lægges 

om, er endnu uafklaret, dog er det oplyst, at Herregårdssten godt kan maskin-
lægges. 

5. Lærred i klubhuset ophænges – PW og MM 
6. Belysningsplan er under udarbejdelse – PW og MM 
7. Kølekompressorerne flyttes ned i kælderen i januar. 
8. CH undersøger priser på strøm fra en anden el-udbyder. 
9. Inkassosagen over for Frank Heskjær er ikke igangsat endnu, da varmeforbru-

get ikke er endeligt opgjort. PW og JØ skønner varmeforbruget. CH sender sa-
gen til Mogens Birkebæk senest torsdag i næste uge. 

10.Søren Rolner vil gerne sælge inventar i proshoppen for 25.000 kr. til MGC. PW 
ser på muligheden. JØ sørger for gave til SR til hans afskedsreception den 17. 
december 2011. 

 
 
 
ad. 2 - Orientering 
 
- Formanden og Forretningsføreren 
 
Orientering omkring byggesagen omtales under pkt. 5. 
 
Der er kommet en henvendelse fra bridge klubben BROLF, som ønsker at bruge klub-
huset til deres møder. Der er 32 medlemmer i bridge klubben, og de spiller bridge 
hver torsdag formiddag. 
Det aftaltes, at BROLF får tilladelse til at bruge klubhuset efter nærmere aftale. JØ 
tager kontakt. 
 
Den nye forpagter af restauranten er Simon Borre Hansen, der åbner restauranten 
den 5. december. Der skal laves en gennemgående rengøring af køkkenet, før Simon 
overtager faciliteterne. CH arrangerer med et rengøringsfirma. 
 
- Udvalgene 
 
Baneudvalg (Henrik Vinther) 
Der arbejdes stadig med banens pleje, dræning etc. 
Banen er ikke vendt endnu, som det også fremgår af hjemmesiden 
Der er fremkommet et forslag om anlæggelse af kørestier lang flere af hullerne. Dette 
finder bestyrelsen dog at være et for kostbart arbejde pt. 
Der skal ryddes op ved hul 9 i tjørnehegnet. Den store sten ved hul hul 1 overvejes 
flyttet til vores indkørsel ved P.O. Pedersensvej med vores navn MGC indgraveret. HW 
forespørger om pris herpå. 
 
Sponsorudvalget (Hans Trautner) 
Udvalget består af Hans Trautner, Jesper Høybye, H.C. Ralking, Esben Kjeldsen og 
Charlie Herbst. Pro og restaurantør inviteres ind i udvalget efter behov. 
Formål: Fastholde/udvikling af vision, mission og strategi for Mollerup Golf Club. Posi-
tionere MGC som Danmarks hyggeligste golfklub for ansatte, medlemmer og sponso-
rer. Sikre at MGC fastholder en førerposition i Århus området. Specifikt tænkes på an-
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tal medlemmer, greenfee spillere og aktive sponsorater. Få fastlagt en samlet spon-
sorstrategi for MGC, der sikrer at sponsorerne føler sig velkommen i klubben. Samt en 
forbedret markedsføring af MGC. 
 
Klubhusudvalg (Peter Winther) 
Se de øvrige punkter 
 
Økonomiudvalget (Sven Aaen) 
Se de øvrige punkter 
 
Turneringsudvalg (Marianne Maegaard) 

2011-aktiviteterne er evalueret med følgende konklusion: 
o Størst interesse for at deltage i klubturneringer i foråret 
o Vigende interesse efter sommerferien 
o Behov for bedre reklame for green2green-turneringen (fourball) 
o Afslutningsturnering bør lægges tidligere – evt. ultimo september 
o Kan/skal klubmesterskaberne afvikles over én weekend? 

 
Turneringskalender 2012 under udarbejdelse og snart klar.  
 
Skal klubbens 20 års fødselsdag markeres? Klubbens stiftende generalforsam-
ling blev afholdt den 30. april 1992. Drøftes senere. 
 
Informations og trivelses udvalg ( Niels Elif Hansen) 
Der er planlagt flere klubaftner i løbet af vintermånederne, herunder aftner med re-
gelsæt, vinsmagning mv. 
”Store oprydningsdag” er planlagt til den 24. marts. Bent Kjeldsen er tovholder. ”Gol-
fens Dag” afholdes 15. april og Kaj Åge Hofmann påtager sig igen rollen som tovhol-
der. 
 
Næste nummer af klubbladet Molligan udkommer i begyndelsen af december. 
 
Junior og Eliteudvalg (Jesper Høybye) 

Orienterede om arbejdet med at ansætte ny træner. Der har været 19 ansøg-
ninger, og der er i første omgang udvalgt et mindre antal til samtale og drøf-
telse af ansættelsesforhold. Når kandidat til jobbet er ved at være klar, skal 
kandidaten have mulighed for at møde den samlede bestyrelse. Aftale med ny 
træner forventes på plads inden jul. 
 
Der er arbejdet med beskrivelse af sportsudvalgets formål og arbejdsopgaver. 
Færdiggøres af udvalget og lægges ud på hjemmesiden. 
 
 
ad. 3  Regnskabsgennemgang 

Regnskab pr. 28. november 2011 blev fremlagt sammen med estimat for hele 
året. Der forventes et regnskabsmæssigt overskud på ca. kr. 200.000, hvilket 
er ca. kr. 300.000 mindre end budgetteret. 
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Budget for 2012 er ikke klar, idet Charlie ikke har modtaget nødvendigt input 
fra alle udvalg. Budgettet skal være klart til næste bestyrelsesmøde, og input 
SKAL sendes til Charlie senest den 12. december. 
 
Pkt. 4.  Enkeltsager 

Udmeldelser  

Charlie udarbejder opgørelse over antal udmeldelser pr. kategori (junior, ung-
dom, senior, passiv) til næste bestyrelsesmøde. 
Der er udsendt spørgeskema til udmeldte til belysning af årsager til udmeldel-
se. Undersøgelsesresultater fremlægges på næste bestyrelsesmøde (Charlie og 
Marianne). 
Vedtægternes tilsiger, at udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 2 måneders 
varsel til en 1. juli eller 1. januar. Der kan ikke dispenseres fra vedtægternes 
bestemmelser.  
 
Pkt. 5.  Byggesagen 
Der er fortsat mangler, der ikke er blevet afhjulpet. Juul og Nielsen bliver ved 
med at trække færdiggørelsen i langdrag. Bestyrelsens tålmodighed er ved at 
være opbrugt. Der skal ske noget nu. Formanden drøfter med advokat, hvorle-
des vi kan færdiggøre arbejdet for Juul og Nielsens regning, såfremt Juul og 
Nielsen ikke udnytter deres ret til at gennemføre afhjælpning af fejl og mang-
ler. 
 
Pkt. 6 Eventuelt 

Medlemsformer 
Hans Trautner fremlagde idéer til nye medlemsformer, eksempelvis flexmed-
lemskab. Udarbejder oplæg til næste bestyrelsesmøde. 
Niels Eilif udarbejder oplæg til medlemskab for studerende. 
Muligt samarbejde med Aadalen og Aarhus Golf Club om at kunne spille gratis 
på hinandens baner, hvis der tegnes et udvidet medlemskab har tidligere væ-
ret drøftet, men der har ikke kunnet opnås enighed om en model. Vil blive ta-
get op igen, når formændene mødes. 
 
Teetime-golfkort 
Enighed om ikke at tilslutte Mollerup Golf Club. 
 
Pkt. 7. Eventuelt 

Oplæg til fremtidig sekretariatsstruktur fremlægges på næste bestyrelsesmøde 
(Sven, Marianne og Hans) 
 
Pkt. 8. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 19. december 2011 kl. 16.30. 
 
Referenter:  Niels Eilif Hansen og Sven Aaen 
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Godkendt af: 
 
Jørgen Østergaard                                  Henrik Vinther 
 
 
Sven Aaen                                                                Marianne Maegaard 
 
 
Hans Trautner                    Peter  Winther  
 


