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MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

            torsdag d. 22. august 2013 kl. 16.30 

 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 22. august  2013 
i klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Hans Chr. Ralking (HC) 
  Knud Høgh  (KH)  
  Niels Halleløv (NCH) 

  Marianne Maegaard (MM) 
  Poul Lindberg (PL) 
  Tove Vestergaard (TVP) 
  Nina Adsersen (NA) 
  Thor Petersen (TP) 
   
 

Fraværende:  Per Bech (PB), Jakob Søholt (JS). 
 
Referent:      Thor Petersen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra 27. juni 2013 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Orientering fra  

a) Formanden 

b) Forretningsføreren 

c) Udvalgene 

4. Økonomi - status 

5. Driftsoptimering  

6. Forretningsplanen for 2014 - 16 

7. Belægning af banen 

8. Eventuelt 

9. Næste møde(r): mandag d. 23. september 2013 kl. 16.30  

10. Personale og fortrolige sager 

 
 
 

1. Godkendelse af referat   

• Referatet fra 27. juni blev godkendt og underskrevet.  

2. Godkendelse af dagsorden 

• Dagsordenen blev godkendt 
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3. Orientering fra 

Formanden (HC): Mødet med kulturudvalget forløb godt og man havde indtryk 
af at vores budskaber og planer blev godt modtaget. Orienterede om forretnings 
udvalgsmøde den 9/8, om fibernet, IP telefoni, ny kaffemaskine til Simon. Om 
at der havde været problemer med at få Probox til at køre men det skulle nu 
være løst. Indkøbt minigraver, der på sigt vil tjene sig ind. Lejekontrakt om 
maskinhallen under udarbejdelse. Ny praktikant er ansat. En person fra DGU 
vil besøge MGC den 5. september og skrive om klubben og specielt følge 
greenkeepernes arbejde. 

• Husudvalget (NH) 
Opgravningnen på gårdspladsen har dokumenteret fejl i tidligere arbejde og 
dette udbedres  nu. Der har været kontakt til energi midt om solceller til det 
sydvendte tag. Besparelsen på el skulle betale etablerings udgifterne over 8 år. 
Der søges om støtte fra anlægsfonden. 
 

• Begynderudvalg (NH):  

Der deltager cirka 50 hver gang og som regel anvendes kun 9 huller 

• Turneringsudvalget (HV)  
Planlægger næste års matcher. Antal og tidspunkter vil blive revurderet.  

 

• Trivselsudvalget (NA)  
Billetter til Opera i engene den 5. september er budt ud til medlemmerne og et 
stort antal har allerede meldt sig. Senere vil tilbuddet om køb af billetter blive 
givet frit til Business Park Skejby. Sponsorer har meldt sig og politikere og 
forretningsforbindelser til klubben vil deltage. Budgettet holder. 
 

• Sportsudvalget. Se nyhedsbrevet 
 

• Baneudvalget:  
Der indhentes tilbud på ny klipper og vandings anlæg. Ved næste udvalgs 
møde foretages bane gennemgang. 
 

• Erhvers- og sponsor udvalget:  
Forretningsplan er gennemgået og forventes afsluttet indenfor kort tid. 

 
 
 

4. Økonomi – status 

• Klubben har fuldt hus hvad medlemmer angår. Der er indtil videre 29 der har opsagt 

medlemskabet fra det nye år. Det blev besluttet at et antal medlemmer fra venteli-

sten, svarende til antal udmeldte,  kan blive medlemmer fra 1.oktober ved forudbe-

taling af kontingentet for første halvdel af 2014. 

• Debitorer og kreditorer samt likviditeten blev gennemgået. Green fee indtægterne 

har været mindre end forventet. 
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• Hjemmesiden blev debatteret. Teknikken vil være på plads i løbet af kort tid. Det fo-

reslås at alle udvalg har en webredaktør. Det blev besluttet ikke at have et lukket fo-

rum udelukkende til medlemmer. 

• Chefgreenkeeperen har ønsket  at anskaffe en  træflytter. Dette var et godt tilbud og 

vil kunne tjene sig ind i løbet af det kommende år. Det blev besluttet at indkøbe 

denne. 

 

5. Driftsoptimering  

• Vil blive yderligere gennemgået. 

 

6. Forretningsplanen for 2014 – 16:  

• Vil blive yderligere gennemgået. 

 

7. Belægning af banen 

• Der er planer om at have en starter til at styre første tee i prime time. Yderli-

gere opfordring til at huske at afbestille reserverede tider i god tid. Udvalget 

ser på antal turneringer i det nye år 

 

8. Eventuelt: Intet 

9. Næste møder: 

• er fastlagt til mandag d. 23. september kl. 16.30, tirsdag d. 22. oktober, tirsdag 
d. 19. november og tirsdag d. 19. december blev fastholdt. Der er møde med 
personalet tirsdag den 3.september klokken 7.30 

10. Personale sager: 

• Der er forhandlet kontrakter med Simon og Søren. Begge aftaler er med 
uændrede vilkår fra det nye år og for en 3 årig periode frem. 

 

Møde blev hævet kl. 20.30 af formanden.  

Referatet er sendt og skrevet af: Thor Petersen 

Godkendt af: 

 

Hans Chr. Ralking Knud Høgh   Niels Halleløv 

             

Poul Lindberg Marianne Maegaard   

 

Tove Vestergaard    Thor Petersen 


