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MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

24. september 2012 

 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 24. september 2012 i klubbens 
lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Hans Chr. Ralking (HC) 
  Henrik Vinther (HV)   
  Niels Halleløv (NCH) 

  Marianne Maegaard (MM) 
  Poul Lindberg (PL) 
  Dorte Grau (DG)) 
  Tove Vestergaard Pasalic (TVP) 
  Thor Petersen (TP) 
  Charlie Herbst (CH) 
 

Fraværende:  ingen 
 
Referent:  Hanne Jakobsen 
 
  Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra 20. august 
2. Opfølgning på To Do listen. 
3. Orientering fra  

a) Formanden 
b) Forretningsføreren 
c) Udvalgene 

4. Personale 
5. Økonomi: Status/opfølgning v/kassereren 
6. Medlemsmøde 
7. Eventuelt 
8. Næste møde 

 

1. Godkendelse af referat   

• Referatet fra 20. august blev godkendt 

2. Opfølgning på ToDo listen 

• Hjemmeside/ændringer/opdateringer overgår som tema på næste bestyrelsesmøde. 

• Langsigtet prioriteret plan over investeringer er under udarbejdelse. 

 
3.  
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4. Orientering fra 

• Formanden (HC): 

 En tirsdag aften i september overværede et medlem, at 2 fremmede opsamlede bolde på 
driving range. Ved henvendelse blev vort medlem truet og oplyst om, at de fremmede havde 
noteret sig medlemmets bilnummer. Af frygt for represalier er der ikke foretaget 
politianmeldelse. 

 Der holdes møde med Ingenium Golf tirsdag den 25.9. vedr. evt. samarbejde.  Firmaet har 
udviklet et program/chip  til brug for træning. Banen og golfrunden kan opmåles via chip i køllen 
og efterfølgende kan runden analyseres. 

 Juniorudvalget efterlyser arrangementer til erhvervelse af flere juniorer. Der forsøges etableret 
arrangementer med skolerne i nærområdet i stil med det arrangement som p.t. kører med 
Strandskolen, Risskov. 

 Vi har modtaget mail fra Aadalen Golf om, at de fremover vil opkræve fee kr. 75,- pr. spiller ved 
venskabsturneringer. De opfordrer de øvrige klubber i Århus til at gøre tilsvarende.  Dette 
drøftes på et senere tidspunkt. 

 Der forsøges etableret et sangkor blandt medlemmerne. Trivselsudvalget lægger op til 
sangaftener i løbet af vinteren. Klubben har modtaget et klaver og kontakt til dirigent er 
etableret. 

• Forretningsføreren (CH): 

 Fra Aarhus Kommune har vi modtaget en vandhandleplan, som bl.a. meget præcist beskriver 
brugen af pesticider i golfklubber. 

 Miljøministeriet har også udsendt brev med krav vedr. brug af sprøjtemidler pr. 1.1.2013. 
Klubben følger både vandhandleplan og beskrivelsen vedr. brug af pesticider. 

 Medlemsantallet pr. 20.9.2012: 

Aktive medlemmer 1114 
Nye pr. 1.1.2013       54 
 
 
Udvalgene: 
 

• Husudvalget (NH) 
 Gårdspladsen er meldt færdig fra entreprenørens side, afleveringsforretning aftales snarest. 

 Der er udmeldt syn- og skønsforretning vedr. gulv den 1. november., øvrige mangler er endnu 
ikke færdiggjort. 

 
 Begynderudvalget (NH) 

Der har været afholdt 25 onsdagsturneringer med en gennemsnitsdeltagelse på 52, alt i alt ca. 
1300 runder golf. Onsdagsturneringerne fortsætter om lørdagen i hele oktober 
måneden.(grundet det svigtende dagslys og de mange prøvemedlemmer). 
 
Der blev afholdt Begyndermesterskab den 23.9.12,  med 62 deltagere. Vinderen blev Solveig 
Holevang. 
Christian Thomsen modtog samtidig Åge Bent Larsens pokal for en særlig indsat i 2012. 
 

• Turneringsudvalget (HV) 
Klubmesterskaberne blev grundet vejret afholdt over 3 weekender med i alt 130 deltagere og 
med Handelsbanken som sponsor. 
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Sponsor/udvalgs/ansatte turnering afholdt 15.9., med stor tilfredshed, så turneringen påtænkes 
gentaget på lignende vilkår i 2013. 

 
Turneringsplan 2013 er modtaget fra DGU. 
Danmarksturneringen afvikles på følgende dage: 27/28 april, 25/26 maj og 3/4 august, hvor vi 
skal stille banen til rådighed i 3 af dagene. Vi forespørger om vi kan komme i spil i anden 
runde. 
Der er fra DGU foreslået at klubmesterskaberne for 2013 afvikles 24/25 august og 28/29 
september. 
Regionsgolf. Planen kommer først i foråret2013 når der er kendskab til hvor mange hold der er 
tilmeldt. 
 

• Baneudvalget (DG) 
 Baneudvalget og 4 greenkeepere har været på inspirationstur til Silkeborg Golf Club, hvor 

keeperne  havde aftalt møde med keeperne fra Silkeborg. 
   
 Arbejdsdag den 24.september er udskudt grundet regn  da det bl.a. er malearbejde som skal 

udføres. Der planlægges en række faste arbejdsdage til næste år. 
 

Driving Range: Ønske om, at der lægges en ordentlig ”bræmme” fliser, så slid ikke bliver så 
omfattende på området. 

  
• Trivselsudvalget (TP) 

Næste møde planlagt  til den 3. oktober, hvor temaet er gennemgang af diverse pjecer for nye 
og bestående medlemmer. 
 
Der planlægges afholdelse af medlemsmøder/aftener  ca. en gang månedligt vinteren over. 
Der kommer foprslag til emner snarest. 
 
Information/hjemmesiden skal have et nyt lay out som udføres i vinterhalvåret.  
 

• Sponsorudvalg(HC) 
Der har være afholdt møde den 10. sept. 
 
Company days på par 3 banen. 
Søren får besøg af 95 bioanalytikere, hvilket indikerer at der kan være basis for øget aktivitet 
på par 3 banen, hvis vi får de rigtige pakker skruet sammen. Carsten laver et oplæg. 
 

• Sportsudvalget (MM) 
Juniorerne 
I junior distrikt 2 – øst topper MGC holdlisten efter 5 af 6 spillede runder, med gode chancer for 
at genvinde titlen som bedste hold i distrikt 2 – øst.  
 
På den individuelle side klarer MGC spillerne sig rigtigt fint: 
JDT U14:  Mads Klinge (6.) - Frederik Sejr (14.) - Mads Røddik (17.) 
JDT U16: William Høybye (20.) - Marcus Mosgaard (30.) 
JDT U19: Maria Køpffli (10.) - Thomas Warming (17.) - Søren Randers (44.) 
 
Distriktsrangliste – PIGER (32 deltagere): Maria Køpffli (5.) 
Distriktsrangliste – DRENGE (145 deltagere): Mads Klinge (13.) – Jacob Sejr (36.) – Oliver 
Thomas (46.) – Thomas Warming (58.) – Albert Lunde (115.) 
 
I DGU årgangsmesterskaber 2012 deltog Mollerup med 3 spillere: 
I gruppen af spillere under 12 år: Jacob Sejr blev no. 4  
Årgang 12 år: Frederik Sejr vinder mesterskabet og Mads Røddik bliver no. 2  

 

 Ganske ubeskedent af Mollerup at nuppe både 1. og 2. pladsen i den årgang, synes jeg. 
 Bemærk jer navnene – vi kommer til at høre mere fra dem i fremtiden! 
 

 Eliten 
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Mollerup har netop fået sin 4. professionelle spiller idet Jacob Pingel Lauridsen har skiftet 
status og nu spiller professionelt.  De øvrige 3 spillere er: Knud Storgaard, Jesper Egegaard og 
Jesper Vinther. 
 
I udviklingstruppen under DGU er Mollerup repræsenteret ved Simon L. Lauridsen. 
 
Holdmæssigt klarede de 3 herrehold sig fint og forbliver i deres respektive rækker i sæson 
2013. 
Fusionsdamerne rykker ned i 2. division. Seniorholdet spiller i 2013 i 3. division. 
 
Der afholdes møde med samarbejdspartnerne (Lyngbygaard og Århus Ådal) onsdag 26. 
september. 
   
Handicapudvalget (MM) 
Der er i fælleskab med sekretariatet gjort status på selvindtastning af scorekort og aflevering af 
scorekort til indtastning i sekretariatet efter 2.7.2012.  
Prøveperioden må siges at være slut og der vil derfor fremtidigt ikke blive accepteret scorekort  
med diverse mangler, så som x i EDS.  Der vil også blive udsendt besked til spillere,  hvor 
markør mangler at godkende score, at de kan aflevere kortet i sekretariatet som så vil 
godkende scoren. 
 
 

5. Personale. 

Der er afholdt evalueringsmøde med Pro Søren Jensen, som udtrykker tilfredshed med hans 
første år i Mollerup, føler at han er blevet positivt modtaget af medlemmerne og har haft travlt 
med at give træningslektioner.  
 
Der er etableret en fælleskalender for: restauratør, greenkeeper, pro-shop og sekretariat. Det er 
aftalt, at holde møde vedr. anvendelsen. Bestyrelsen har adgang til kalenderen og kan anvende 
denne til indlæggelse af aftaler/møder i klubben. 
. 

6. Økonomi: Status/opfølgning v/kassereren. (TVP) 

Bestyrelsen har på mødet nøje gennemgået regnskab og budget. Økonomien følges tæt, og 
som det ser ud nu, vil vi komme ud af 2012 med et overskud på ca. kr. 200.000. 
Vi kan glæde os over, at vi næsten har de medlemmer vi skal have, og ligeledes har opnået det 
budgetterede tal for greenfee indtægter, trods den regnfulde sommer. 
 
 

7. Medlemsmøde 

På bagggrund af medlemsundersøgelse som foretages i efteråret af vores nye sponsor Epinion, 
planlægges et medlemsmøde den 15. November 2012, kl. 19.00.  
Formålet er at: 

• Sikre en bred, demokratisk debat, som involverer medlemmerne 
• Skabe fælles forståelse for klubbens vilkår 
• Skabe fælles visioner for klubbens udvikling 
• Sikre bred drøftelse af pris/kvalitet (hvad koster det at drive klubben – hvad får vi for pengene). 
•  

Vi skal arbejde for, at vi på mødet får fat i et bredt udsnit af klubbens medlemmer. 
Til det får vi  stillet Fokuscope (elektronisk idegenereringsværktøj) gratis til rådighed af Peter 
Dreyer. 
Der kan max. deltage 120 i mødet (lokalebegrænsning). 

8. Eventuelt 

 Der planlægges udsendelse af nyhedsbrev primo oktober. 
9. Næste møde 

Datoer for de 2 kommende bestyrelsesmøder er fastlagt til: 
Den 31. oktober 2012 kl. 16.30, hvor  hovedtema bliver: 
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Information, herunder hjemmeside og medlemsmøde 
 
Den 12. december 2012 kl. 16.30, hvor hovedtema bliver: 
Ønskebudget, budget 2013+2014 samt sponsorer. 
 
 

 
 
Møde blev hævet kl. 21.15 af formanden.  

Godkendt d. 2. oktober 2012 

 

Hans Chr. Ralking Henrik Vinther  Niels Halleløv 

             

Poul Lindberg Marianne Maegaard  Dorte Grau 

 

Tove Vestergaard    Thor Petersen 


