
    

 

 

 

MOLLERUP GOLF CLUB 

 

Bestyrelsesmøde 

12. december 2012 
 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 12. december 2012 i klub-
bens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

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

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

Fraværende:  ingen 
 
Referent:  Charlie Herbst 
 
  Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra 31. oktober 2012 
2. Orientering fra  

a) Formanden 
b) Forretningsføreren 
c) Udvalgene 

3. Personale 
4. Økonomi: Status/opfølgning v/ kassereren 
5. Budget 2013 
6. Medlemsundersøgelse og medlemsmøde 
7. Baneforbedringer, spec. hul 15 
8. Greenfee aftaler 
9. Samarbejde med sekretariatet mv. 
10. Banelukninger 
11. Anskaffelse af greenfeeautomat PROBOX 
12. Eventuelt 
13. Næste møde(r) 

 
 

1. Godkendelse af referat   

• Referatet fra 31. oktober blev godkendt 



    

 

2. Orientering fra 

•  A: Formanden (HC): 

1. Orienterede om det seneste formandsmøde mellem de 3 Århus klubber 

a) Der blev diskuteret greenfeeaftaler de 3 klubber i mellem, og Aarhus Golf 
Club meddelte, at de opsagde samtlige deres greenfeeaftaler. Begrundel-
sen herfor var, at klubben havde konstateret, at flexmedlemmer, bl.a. fra 
Aarhus Aadal Golf Club konsekvent betalte halv greenfee. Aarhus Golf 
Club meddelte samtidig, at de meget gerne fortsat ville have en green-
feeaftale med Mollerup, idet vi jo ikke havde flexmedlemsskaber. 

b) Aarhus Aadal meddelte, at de fremover ved klubber i klubbens ven-
skabsmatcher ville opkræve en greenfee på 75 kr. pr. deltager. 

c) Aarhus Open blev diskuteret, og de 2 øvrige klubber ville gerne at turne-
ringen kan etableres. Arbejdet med denne turnering skulle foregå i en af 
de andre klubber. 

d) Endelig blev det diskuteret om det ikke ville være muligt, at de 3 klubber 
kunne få den samme udmeldelsesfrist for medlemmer på 3 måneder i 
stedet for 2 af hensyn til budgelægningen.  Formanden oplyste, at det i så 
fald ville kræve en vedtægtsændring i Mollerup, og at vedtægtsændringer 
ikke lige var op over. 

• Orienterede om, at Aarhus kommunes kulturudvalg kommer til et møde i Mollerup den 
20. august 2013, hvor klubben får en halv time til en samtale. Kulturudvalget afholder 
herefter deres møde i klubbens lokaler. 

• B: Forretningsføreren (CH): 

CH orienterede om en gennemgang af 100 greenfeespillere fra Aarhus Aadal Golf 
Club. Ved gennemgangen har vi konstateret den samme tendens Aarhus Golf Club 
har haft med Aadalens Flexmedlemmer. Der er derfor tilsendt Aadalen en skrivelse 
om ophør af greenfee rabatordningen med dem fra den 1. januar 2013.  

C: Udvalgene: 

Baneudvalget (DG) 

a) I henhold til tidligere diskussion om indkøb af ny firstcutter, er der nu 
kommet et tilbud på en sådan. Prisen er 287.000 kr. + moms, efter fradrag 
af rabat og salg af den gamle maskine. 

Det blev besluttet at indkøbe firstcutteren, den vil kunne leveres til sæson 
start. 

b) Udvalget er bekymret over det megen slid på banen. Både på grund af de 
mange greenfeegæster, men i særdeleshed også af senior-matcherne 
hen over efteråret hvor banen har været meget våd. Der er samtidig 
svampeangreb i nogle greens, som er blevet værre af den megen trafik. 
Det betyder, at banen er længere om at blive klar i forårssæsonen.  

c) DG – stillede forslag om at alle matcher skulle lukkes ned fra oktober må-
ned. 

Beslutningen blev, at vi indtil videre ikke gør noget, men vil være mere 
opmærksomme på, om banen skal lukkes i ekstremt våde perioder. End-
videre en henstilling til de som benytter sig af el-trolleys om hvis muligt, at 
benytte en bærebag el. skubbe-trolleys. 



    

 

Økonomiudvalget (PL TVP) 

Orienterede om udvalgets møde med Handelsbanken, hvor vi forhandlede 
en nedsættelse af renten på vore lån og kassekredit. Dette gav en bespa-
relse på ca. 40.000 kr. 

 

Trivselsudvalget (TP) 

a) Orienterede om de arrangementer bl. andet til Elvis fortolkningerne. 

b) Udvalget er begyndt at gennemgå de mange medlemmer der i medlems-
undersøgelsen har tilbudt sig til frivilligt arbejde. I den forbindelse savnede 
udvalget konkrete arbejdsopgaver der kan udføres. En af de opgaver der 
arbejdes med er store oprydningsdag i foråret.  

Turneringsudvalget (HV) 

a) Orienterede om at turneringsoversigten er næsten på plads og koordineret 
med restauratøren, således at der ikke er konflikt mellem forpagters ar-
rangementer og klubben turneringer. 

b) 2. Juledagsmatchen er aflyst, idet vi forventer der ikke bliver tilmeldinger 
nok.  

c) Orienterede om møde mellem klubber i klubben og begynderudvalget, 
angående ønsker om turneringer og matchdage/banelukninger. På mødet 
kunne der ikke opnås enighed om banelukninger. Derfor er der et særskilt 
punkt på dagsordenen vedr. banelukninger. 

d) Klubber i klubbens venskabsturneringer er aftalt, og er blevet kalendersat. 

3. Personale 

I henhold til beslutning på sidste bestyrelsesmøde havde husudvalget og TVP haft 
møde med forpagteren om en ny kontrakt for det kommende kalenderår. Forpagter 
var stadig af den opfattelse, at en reduktion af forpagtningsafgiften, som foreslået jfr. 
beslutningen fra sidste bestyrelsesmøde, ikke var tilstrækkeligt for en fornuftig drift af 
restauranten. 

Der er nu udarbejdet et nyt forslag til kontrakt mv. for det kommende år, som besty-
relsen herefter skal behandle. 

Ud over det tidligere besluttede om halv forpagtning i perioden 1.11.2012 – 
30.4.2013, er det aftalt at forpagter ikke betaler forbrug af el i perioden 1.1.2013 – 
30.4.2013. Klubben sørger for rengøring af restaurant – lounge og forgang 2 gange 
ugentlig. Forpagter sørger selv for yderligere rengøring. 

Til gengæld kan klubben udleje restaurant – lounge og mødelokaler til 3. person, når 
forpagter ikke har private arrangementer i disse. 

Endelig får forpagter ret til at lukke lokalerne i 14. dage i februar måned. 

Forpagter har tiltrådt denne aftale og underskrevet kontrakten. 

Efter en længere diskussion blev den nye forpagtningsaftale sat til afstemning, idet 
der ikke kunne opnås enighed. 

Bestyrelsen tiltrådte aftalen – 5 stemte for (HC – TVP – TP – NH og PL) 2 stemte i 
mod (HV og DG) en undlod at stemme (MM). 



    

 

HV – ønskede at fastholde sin dissens fra sidste møde således: 

 – alternativer til nuværende forpagter bør undersøges. Ønsker at fastholde det i kon-
trakten indgåede beløb for forpagtningsafgift. -  

4. Økonomi 

• TVP gennemgik det af sekretariatet udarbejdede perioderegnskab pr. 30. november 
2012, og vi forventer stadig et overskud. Regnskabet tages til efterretning. 

5. Budget 2013 

• TVP – gennemgik det af CH udarbejde foreløbige budget for 2013, som ser ganske 
fornuftigt ud. 

• På næste bestyrelsesmøde i januar tages der endelig stilling til budgettet for 2013, 
og hvor vi så samtidig vil se på de ekstra ønsker fra udvalgene, for evt. at kunne 
indarbejde disse i budgettet. Vi vil samtidig se på et budget for 2014. 

6. Medlemskabsformer mv. i MGC 

• Kort snak om medlemsundersøgelsen og medlemsmødetmødet. Der er kommet fin 
respons fra medlemmer vedr. fokuscope. Mere om dette på næste bestyrelsesmø-
de. 

7. Baneforbedringer spec. Hul 15 

• Der har været afholdt møde med Miljø og Teknik omkring vores eventuelle sø projekt 
på hul 15. På mødet deltog DG og HC. Miljø og Teknik vil vende vores gennerelle 
vandproblemer med Sport og Fritid.  

Vi er i den forbindelse inviteret til en gennemgang af banen med repræsentanter fra 
Miljø og Teknik og Sport og Fritid den 8. januar 2013. 

Fra klubben Deltager HC – DG – CH og Chefgreenkeeperen. 

8. Greenfeeaftaler 

CH gennemgik situationen med afstemning af greenfee, som efter hans opfattelse ef-
terhånden havde udviklet sig til rent kaos, idet mange greenfeegæster ikke betalte 
den korrekte fee. Han underbyggede sin augmentation, idet der var tilkommet ham en 
foreløbig revisionsrapport vedr. vores interne revisors gennemgang. 

CH foreslog at vi afskaffe greenfeeaftaler med de klubber, der har Flexmedlemsska-
ber, samt udtræder af 50 kr. ordning med de samarbejdende golfklubber i Midtjylland. 
Han ønskede at undersøge muligheden for greenfeeaftaler med klubber uden flex-
medlemsskaber. 

Bestyrelen tiltrådte dette, med følgende fremtidige greenfeepriser for klubber med af-
tale: 

200 kr. på hverdage 

225 kr. i weekender og helligdage 

Derudover blev det besluttet at greenfee for 2013 bliver følgende: 

Hverdage  300 kr. 

Weekend og helligdage 375 kr. 



    

 

Endelig blev det besluttet at gæstebilletter i 2013 er 6 stk. pr. medlem til en pris af 175 
kr. Billetter skal købes i sekretariatet inden spil kan foretages. 

 

 

9. Samarbejde med sekretariatet 

CH har ønsket dette punkt på dagsordenen, idet han gerne vil have, at de bestyrel-
sesmedlemmer der ønskede hjælp fra sekretariatets medarbejdere, kontakter ham 
først, således at arbejdet kan tilrettelægges derefter. 

Bestyrelsen tiltrådte denne ordning. 

10.  Banelukninger. 

HV gennemgik de anmodninger om banelukninger der var fremkommet fra klubber i 
klubberne og fra begynderudvalget. 

Seniorklubben har ønsket banelukning hver tirsdag til afvikling af deres ugentlige tur-
nering. Begrundelsen herfor er, at der nu er ca. 180 medlemmer i seniorklubben. Det 
vil være uheldigt, at der eventuelt kommer greenfeegæster til at gå mellem seniorspil-
lerne. Ligeledes vil seniorklubben gerne kunne tage 100 spillere på banen hver tirs-
dag. 

Herreklubben – har ønsket de samme betingelser som i sæsonen 2012. 

Dameklubben – har ønsket de samme betingelser som i sæsonen 2012. 

Begynderudvalget – har ønsket at kunne have gunstart på 18 huller i sæsonen 2013. 
Det skal forstås således, at der spilles 2 turneringer om onsdagen 1 på forni og 1 på 
bagni. Begrundelsen herfor er at onsdagsturneringen er en rigtig god katalysator for 
at få nye medlemmer integreret i klubben, og der er rigtig stor tilslutning til disse ons-
dagsturneringer.  

HV – havde den opfattelse, at hver klub har 1 gunstart pr. måned. Derudover kan 
onsdagsturneringen afvikles som gunstart på 9 huller de resterende onsdage i måne-
den. Det er HV´s opfattelse at onsdagsturneringen er en turnering til spillere der vil gå 
ned i HCP. 

CH fremførte i den forbindelse, at der er foretaget nogle undersøgelser der viser, at 
de medlemmer som danske golfklubber mister, er  medlemmer med høj HCP og spe-
cielt de ældre spillere. NH mente det var en god indgang for nye medlemmer til at 
etabler sig  i klubben, at så mange som muligt får mulighed for at spille onsdagsturne-
ringen. 

Et flertal i bestyrelsen besluttede at imødekomme de af klubberne ønskede anmod-
ninger om lukning af banen i sæsonen 2013. Vedrørende onsdagsturneringen blev 
det besluttet, at denne kunne afvikles med banelukning i perioden 1. april til 30. juni 
2013, herefter vurderes behovet igen. Par-turneringen afvikles lørdag eftermiddag 
som hul 1 start. 

5 stemte (HC – TVP – PL – NH og TP) for dette 3 (HV, DG og MM) imod. 

HV meddelte herefter, at han ønskede at fratræde som  turneringsudvalgsformand og 
at han samtidig ønskede at udtræde af bestyrelsen. 

Dette toges til efterretning. 

Knud Høgh vil herefter blive indkaldt i det han er bestyrelsens 2. suppleant.  



    

 

11. Anskaffelse af en greenfeeautomat 

CH havde fremsendt et ønske om køb el. leasing af en nyudviklet automat (Probox24) 
der kan håndtere alle former for greenfee betaling. Automaten kan modtage alle for-
mer for kreditkort, og en stor fordel vil være, at greenfee gæster ikke længere kan be-
tale med kontanter. Tages op som et punkt på næste bestyrelsesmøde. 

12. Eventuelt 

Formanden ønskede bestyrelsen og deres familier en god jul og et godt nytår, og ud-
delte de sædvanlige 3 flasker vin. 

13. Næste møde/r 

• Afholdes den 22. januar 2013 kl. 16.30 ligeledes blev februar mødet besluttet til af-
holdelse den 19. februar 2013 kl. 16.30 

Møde blev hævet kl. 21.30 af formanden.  

Referatet er sendt og skrevet af: Charlie Herbst 

Godkendt af: 

 

Hans Chr. Ralking Knud Høgh   Niels Halleløv 

        

Poul Lindberg Marianne Maegaard  Dorte Grau 

 

Tove Vestergaard Pasalic    Thor Petersen 


