
1 

 

Bestyrelsesmøde den 19. december 2011 kl. 16.30 i Mollerup Golf Club. 

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Henrik Vinther   
  Sven Aaen 

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

Fraværende: Ingen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
2. Sekretariatet. Status lige nu og drøftelse af fremtidig organisering 
3. Byggesagen 
4. Budget 2012     
5. Enkeltsager 
6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 

ad. 1 - Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
Referat af bestyrelsesmøde den 28. november 2011 godkendes og underskrives. 
 
Opfølgning på de aktiviteter, som blev aftalt på mødet den. 11. oktober 2011: 

1. Spørgeskemaer til dem, som har forladt klubben – CH og MM 
2. Brandeftersyn er afholdt, mangler afhjælpes - CH og JØ 
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-
udlægges. 

5. Lærred i klubhuset ophænges - PW og MM 
6. Belysningsplan er under udarbejdelse - PW og MM 
7. Kølekompressorerne flyttes ned i kælderen primo januar – PW 
8. CH undersøger priser på strøm fra anden el-udbyder 
9. Frank Heskjær er sendt til inkasso – CH 
10.Klubben har købt Søren Rolners inventar for kr. 25.000,- 

 
ad. 2 – Sekretariatet. Status lige nu og fremtidig organisering 
Formanden orienterede om sin opfattelse af kasseeftersyn og revisionen samtidig 
med, at han beklagede Annes og Solvejgs opsigelser. JØ kritiserede hele forløbet om 
kasseeftersynet. JØ mente, det var unødvendigt, og behandlingen af vores ansatte var 
utilstedelig. Endvidere var der kritik fra sekretariatet over flere bestyrelsesmedlem-
mer, der beslaglagde sekretariatets resurser. 



2 

 

SA og PW redegjorde for beslutningen om at udføre kasseeftersyn, som var truffet i 
enighed med CH og BDO. SA bakkede op om, at Jørgen Knudsen er vores valgte in-
terne revisor. 
 
JØ mente, at forløbet omkring rekruttering af golfmaneger ikke var foregået som af-
talt på bestyrelsesmødet den 28. november 2011.  
 
JØ meddelte, at han ikke kunne lægge navn til det, der er foregået i bestyrelsen og 
derfor trak sig som formand. 
 
NEH meddelte, at han delte JØ’s opfattelse, og at han gennem længere tid ikke havde 
været tilfreds med samarbejdet i bestyrelsen og derfor straks ville overlade sin plads 
til suppleanten.  
 
De øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer var alle villige til at fortsætte bestyrelses-
arbejdet og anmodede JØ om at fortsætte frem til den ordinære generalfor-
samling, som afholdes den 14. marts 2012, således at der ikke skulle afholdes 
to generalforsamlinger med få ugers mellemrum, og for at der kunne skabes 
mest muligt ro om det arbejde, der pågår i klubben og de enkelte udvalg. 
Dette ønskede Jørgen Østergaard ikke, hvorfor det besluttedes snarest muligt 
at afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor JØ og NEH ikke genopstil-
ler. De øvrige bestyrelsesmedlemmer stiller deres mandater til rådighed, men 
var alle villige til at fortsætte i bestyrelsen og søge generalforsamlingens op-
bakning. 
 
HT orienterer Simon, Anne og Solvejg. HV orienterer greenkeeperne. SA orienterer 
Jørgen Knudsen. JH orienter Søren Jensen. 
 
Efterfølgende besluttede bestyrelsen minus JØ og NEH at fortsætte processen omkring 
ansættelse af golfmanager. Der kan ikke skrives ansættelseskontrakt, før ny formand 
er valgt. 
 
ad. 3  Byggesagen 
JØ orienterede om, at der sandsynligvis afholdes syn og skøn på gårdbelægningen 
mellem Juul & Nielsen og deres underentreprenør. Der er stadig flere mangler, der 
ikke er udbedret, selvom Juul & Nielsen mener noget andet. 
JØ presser på for at sætte møde op med deltagelse af Juul & Nielsen, Bascon, Mogens 
Birkebæk og JØ og om muligt flere fra bestyrelsen.  
 
Pkt. 4 Budget 2012 
CH udleverede regnskabsestimat for 2011, som viser et overskud på ca. kr. 200.000,- 
og budget for 2012. 
 
Budgettet blev gennemgået, og der er behov for flere input. Specielt et evt. indkøb af 
3 nye maskiner gav anledning til debat. HV undersøger, om maskinerne kan ordres i 
2011 til levering i april 2012, og om vi kan slippe ud af aftalen, hvis vi alligevel beslut-
ter ikke at anskaffe maskinerne. Da det er fordelagtigt at købe maskinerne ift. at lea-
se, undersøger CH om dette indkøb kan afholdes inden for lånerammen. 
 



3 

 

Der arbejdes videre på budgettet for 2012. 
 
Pkt. 5  Enkeltsager 
Ingen  
 
Pkt. 6 Eventuelt 
Ingenting  
 
Pkt. 7 Næste møde 
Ingen nye møder aftalt. 
 
Mødet hævet kl. 20.30 
 
Ref/pw 
 
 
 
 
 
 


