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Mollerup Golf Club 

 

Bestyrelsesmøde 

 

Mandag d. 27. januar kl. 16.30 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 27. januar 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Molle-

rupvej 7 – Risskov. 

 

Tilstede: Hans Christian (HC) 

 Niels Hallløv (NCH) 

 Knud Høgh (KH) 

 Marianne Maegaard (MM) 

 Poul Lindberg (PL) 

 Tove Vestergaard Pasalic (TVP) 

 Thor Petersen (TP) 

 Per Bech (PB) 

 Jakob Søholt (JS) (Suppleant) 

 Nina Adsersen (NA) (Suppleant) 

Tilforordnede: 

 Charlie Herbst (CH) 

 Jan Lauridsen (JL) 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra 13. januar 2014 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Orientering fra  

a) Formanden 

b) Forretningsføreren 

c) Udvalgene 

4. Økonomi, herunder: 

a) Udkast til årsregnskab for 2013 

b) Budget for 2014 

c) Budget for 2015 (udkast) 

d) 5 års finansieringsoversigt (udkast) 

5.  Planlægning af ordinær generalforsamling 2014 

6. Status på projekter: 

a) Hul 15 

b) Peters gård 

c) Overdækning af driving range 

d) Tordenhytter 

e) Solceller 

f) Vandtank/bassin 

g) Evt. pedelbolig 
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7. Eventuelt 

 

8. Næste møde: torsdag d. 27. februar kl. 16.30 (forberedelsesmøde til generalforsamling, uden dags-

orden). 

  

9. Personale og fortrolige sager 

 

 

Ad 1: Godkendelse af referat 

• Referatet fra d. 13. januar 2014 blev godkendt og underskrevet 

 

Ad 2: Godkendelse af dagsorden 

• Den omdelte dagsorden blev enstemmigt godkendt 

 

Ad 3: Orientering fra 

 

• Formanden (HC) 

HC har fået en henvendelse fra DGU, om et indlæg til DGU’s temamøde i forbindelse med Repræ-

sentantskabsmødet. DGU vil gerne have et indlæg fra en klub der arbejder bevidst med at påvirke 

sine vigtigste interessenter og dermed har gjort noget aktivt for at forbedre sine rammebetingelser. 

Det er eksempler som Opera i Engene, Fuglekasseudvalget, dialog med interessenter m.m. samt 

MGC´s tanker om samfundsansvar på den sundhedsmæssige front, der er baggrund for henvendel-

sen. 

MGC og Mollerupgaard ønsker bedre skiltning, da mange af vores gæster/kunder har svært ved at 

finde vej. Der er taget kontakt til Aarhus kommune, Teknik og Miljø. Vi ønsker skilte ved Langenge-

vej – nord for Skejby, v. P.O. Pedersens Vej – nord for Skejby og v. Graham Bell´s Vej – nord for 

Skejby (Nordlandsvej rundkørsel). Teknik og Miljø har svaret, at vi kan få piktogrammer for hhv. 

’Golfbane’ og ’Restaurant’ op ved rundkørslen ved Skejby Nordlandsvej og ved indkørsel til Langen-

gevej fra P.O. Pedersens Vej. Svaret er sendt til ”høring” blandt de relevante personer i MGC og 

Mollerupgaard. 

  

• Forretningsføreren 

Intet nyt 

  

• Turneringsudvalg 

   KH oplyser, at Regionsgolf holder møde i MGC d. 26. februar med ca. 75 deltagere 

  

• Økonomiudvalget 

   Referat fra sidste møde er rundsendt 

       

  

Ad 4: Økonomi, herunder: 

Ledelsesberetningen i årsrapporten er taget til efterretning.  

 

HC havde spørgsmål til forskellige udgiftsposter og fik svar på de spørgsmål han havde stillet. 
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• Udkast til årsregnskab 2013 

Årsregnskabet blev godkendt.  
  

 
• Budget 2014 

Budgettet for 2014 blev gennemgået og godkendt.  
 

• Budget 2015  
• Bestyrelsen foreslår på generalforsamlingen en kontingentstigning på kr. 150,- som får virk-

ning for budgetåret 2015.   
 

• 5 års finansieringsoversigt (udkast) 
   Tove og Jan har oversigten klar til næste BM efter GF 
 

Ad 5: Planlægning af ordinær generalforsamling 2014 
For at gøre afviklingen af generalforsamlingen mere smidig, blev det vedtaget, at forman-
den fremlægger beretning incl. beretning fra udvalgene.  Hvis der er en udvalgsformand der 
ønsker taletid er dette ok. 
Indlæg fra udvalgene fremsendes senest d. 10. februar. Udvalgenes beretning offentliggø-

res på klubbens hjemmeside.  

Thor Pedersen og Poul Lindberg ønsker grundet arbejdspres ikke at modtage genvalg til be-
styrelsen. Per Bech stopper ligeledes som medlem af bestyrelsen, da han er blevet partner i 
Epinion og derved får et øget arbejdspres.  
 
Drøftelse af, hvorvidt suppleanterne vælges for 1 eller 2 år. Vedtægterne fra 2013 er ikke 
helt klare på dette punkt. Suppleanterne er tidligere blevet valgt for 1 år ad gangen, me-
dens bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Generalforsamlingens dirigent ta-
ger stilling til spørgsmålet.  
 
Marianne Maegaard påtager sig at være referent.  
 
Bestyrelsen mødes kl. 16.30 forud for generalforsamlingen til en praktisk gennemgang. 
Mødet er uden dagsorden og referat.  

 
Ad 6: Status på projekter: 

a)    Hul 15 – intet nyt 
b)    Peters gård – intet nyt 
c)    Overdækning af driving range – vi mangler ca. kr. 65.000,- før igangsætning 
d)    Tordenhytter – vi arbejde videre med placeringer uden for Å-beskyttelseslinjen 
e)    Solceller – projektet er sat i bero indtil videre 
f)    Vandtank/bassin – går efter at få det gennemført med virkning fra 2015 (med i budget 

2015) 
g)    Evt. pedelbolig – der foreligger principiel godkendelse til indretning af pedelbolig. Vi under-

søger priser og andre praktiske forhold, før vi arbejder videre med projektet.  
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Ad 7: Eventuelt 
  Intet 

 
Ad 8: Næste møde: torsdag d. 27. februar 2014 kl. 16.30. Mødet er et praktisk forberedelsesmøde uden 
dagsorden og uden referat.  
 

 
Ad 9: Personale og fortrolige sager 
 
 

 
 
 
 
Mødet blev hævet af formanden kl. 22.00 
 
 
Referent: Jan Lauridsen 
 
Godkendt af: 

HC Ralking  Niels Halleløv  Tove V. Pasalic  

 

 

Thor Pedersen  Knud Høgh  Marianne Maegaard 

 

 

Per Bech  Poul Lindberg 


