
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

22. juni 2009 
 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 22. juni 2009 i 
klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Jørgen Winther 
  Torben Thomasen 

  Marianne Maegaard 
 Henrik Vinther   
  Bjarne Svensson 
  Niels Eilif Hansen 
  Hans Christian Thøgersen  
  Charlie Herbst 

 

Fraværende:    
    
Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat 
2. Orientering fra  

• Formanden 
• Forretningsføreren 
• Udvalgene  

3. Byggesagen (Formanden): 
• Nyt forslag til eventuelt nyt klubhus 
• Hvad nu 

4. Regnskab: 
• Balance pr. 31/5-2009 (Vedlægges som bilag)  

5. Enkeltsager 
• Medlemsundersøgelsen (Niels Eilif Hansen)  
• Køb af scorekort modulet 

6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 

1.  Godkendelse af referat 

Referat fra mødet den 19. maj 2009, toges til efterretning og blev underskrevet.  

2. Orientering 

• Orientering fra formanden under pkt. 3 

• Forretningsføreren: ingen ting til orientering. 

• Udvalgene: 



1. Eliteudvalget: Christian Vinther og Bo Pugholm deltager i DM-hulspil i 
Kolding.  

• 1. division herre tabte begge kampe i weekenden d. 6. og 7. juni og er 
placeret sidst i rækken, hvor kampen om at undgå nedrykning bliver 
mod Blokhus – sandsynligvis i sidste runde i Blokhus d. 9. august. Det 
bliver noget af en gyser afslutning.  

• 3. division herre tabte en match og vandt en match og kan klare sig fri 
af nedrykning med minimum en delt kamp i de sidste 2 runder. 

• 4. division herre vandt begge sine kampe i weekenden og har stadig 
chancen for at slutte på førstepladsen i rækken. 

• Dame fusionsholdet i 2. division vandt klart begge kampe 9 - 0 - og 
topper rækken. Holdet har en pæn mulighed for at vinde divisionen. 
Hjørring er modstanderen, som skal klares i weekenden 8. og 9. 
august. 

• Dame Kvalifikationsrækken vandt begge kampe og topper rækken 
sammen med Odder. 

• Odder skal mødes både ude og hjemme i august om den endelige 1. 
plads. Odder bliver dog en hård nød at knække – de har vundet 
samtlige kampe 9 – 0. 

2. Baneudvalget: 

Banen har endelig fundet en fornuftig stand – efter meget tørke og stærk 
blæst var den ved at tørre ud. Meget vand i sidste uge har gjort banen 
grøn, men der kan godt bruges mere vand, således banen kan 
gennemvandes. Vandet må gerne komme fordelt over en længere periode i 
stedet for op til 40 mm på en dag/nat. 

Greens var fredag til Pro/Am de bedste, de har været i år, og der har 
været stor ros til greenkeeperne for standen denne dag. Det har så 
allerede udmøntet sig i spørgsmålet: hvorfor har vi ikke sådanne greens 
hver dag. Til dette er svaret, at vi ikke selv, med den opbygning greens 
har i dag, kan styre mængden af vand og dræning, der skal til for at holde 
dem i så god stand. Hvis vi skal kunne dette på en fornuftig måde, vil det 
betyde, at vi skal omlægge alle vore greens – en pris på ca. 250.000 kr. 
pr. stk. – samtidig vil greens være lukket i ca. 8 mdr. 

Der har været et uheld med vores maskine, som vertikalskærer og tromler 
vores greens. Der er således kommet et lille spor på 10. green i højre side. 
Fremadrettet vil denne maskine ikke blive brugt til at arbejde på greens 
med. Et reparation vil koste ca. 45.000 + moms, og der er ikke garanti 
for, at den holder i flere år. Maskinen er på udskiftningsplanen til 
udskiftning i 2010, og koster i nyindkøb 400.000 eller ca. 220.000 for en 
demomodel. 

Maling af keeperhus og lade er færdig, men ønske om maling af 
plankeværk er ikke opfyldt på nuværende tidspunkt. 



 

Handlingsplan for sommer/efterår er ved at blive tilrettet med følgende 
hovedpunkter: 

• Græsslåning/udtynding i grubber  

• Bunkerkanter renoveres 

• Søer og søkanter finpudses  

• Sti ved hul 11/12 laves færdig 

• Sti ved hul 13/14 eftersås 

• Træer forsøgsplantes ved hus 6 

• Teested på hul 4 herre renoveres 

• Rough klippes til efteråret 

• Par 3 banen gennemgås og renoveres  

Klargøring af vintergreens: 

• Som en konsekvens af indeværende års forringede greens vil vi lægge 
op til at green lukkes i vinterperioden – afhængig af frost – men ca. fra 
midt december til slut februar, med mulighed for at lukke dem op 
enkelte dage i begyndelsen af marts. De rigtige greens vil blive 
aflukket med snore, og der vil ikke være flag i hullerne.  

• Dette betyder, at vi skal i gang med at planlægge vintergreens allerede 
fra august måned. Dette gøres i første gang med klipning omkring 
vinterflagene og senere med sand på området og klipning, så langt hen 
på året som muligt.  

Det blev besluttet, at såfemt der kommer frost over en længere periode, 
vil greens blive lukket og afspærret med snor. Bestyrelsen udtrykte i øvrigt 
stor tilfedshed med,banens tilstand. 

 3. Informations- og trivselsudvalget: 

MOLLIGAN 

Redaktionsudvalget forbereder næste nummer af MOLLIGAN, der 
planlægges at udkomme medio september. Redaktionsudvalget har behov 
for nye medlemmer og søger at inddrage medlemmer, der i 
medlemsundersøgelsen tilkendegav, at de godt ville hjælpe til med 
udgivelse af klubbladet. Deadline for indlæg er 1. august. 

Hjemmesiden 

Den nye hjemmeside har nu været kørende i et par måneder. Der er 
normalt mere end 200 besøgende om dagen, hvilket anses for meget flot. 



Enkelte dage er registreret flere end 400 besøgende. - Hjemmesiden vil 
fortsat blive udbygget og anvendt som informationsgiver i takt med, at de 
forskellige brugerområder bliver mere fortrolige med at bruge systemet. 
Det nye system er meget lettere at anvende end det gamle system, men 
kræver tilvænning som ethvert andet system. Debatforum er snart klar til 
at blive åbnet. Systemet kræver, at debattører lader sig registrere med 
personlig adgangskode. Systemet kræver endvidere, at der oprettes 
debatkategorier som eksempelvis banen, projekt klubhus, turneringer, 
køb/salg af udstyr, søger spillepartner osv. Kun fantasien sætter grænser. 

Medlemsundersøgelsen 

Udvalget forbereder information til medlemmerne om, hvorledes 
undersøgelsens resultater er blevet anvendt på de forskellige områder. De 
enkelte områdeansvarlige har leveret notater, der informerer om, 
hvorledes der reageres på undersøgelsen. For områder, der er 
bestyrelsesanliggender, skal indsamles information om reaktioner, der kan 
indgå i informationen til medlemmerne. Informationen vil dels bestå af 
nævnte notater, der med en introduktion lægges ud på hjemmesiden 
inden udgangen af juni måned, dels i en artikel i næste nummer af 
MOLLIGAN. 

4. Begynderudvalg:  

• 8 nye har været til baneprøve og 7 bestod første gang. Én spiller måtte 
igennem teorien en gang mere.  

• Onsdagsturneringerne er velbesøgte, ganske som vanligt. 
 

5. Turneringsudvalg:  

Årets 5 første turneringer er vel overstået. Vi har i år sat et max. Antal 
deltagere på 100 spillere.  

• 100 deltagere til Nordea-åbningsturnering (alm.stableford) 
• 69 deltog i Plantorama (alm. stableford) 
• 79 i Rowi Cykler (foursome-parturnering) 
• 104 i Terminalen turnering - 2. pinsedag (fourball-parturnering) 
• Royal Casino (greensome-parturnering) kunne kun mønstre 28 

tilmeldte, og turneringen blev i samråd med sponsor aflyst. Ærgerligt, 
sidste år led netop denne turnering samme skæbne. Sponsor er 
interesseret i at være med næste år, og vi forsøger med en anden 
opsætning.  
 

Det er dejligt at se, at mange gerne vil deltage i arrangementerne, og det 
ser umiddelbart ud til, at vi har fat i både nye spillere og spillere, der 
ellers ikke tidligere har haft for vane at deltage i klubbens turneringer. 

6. Handicapudvalg:  

Et par spillere har fået foretaget regulering af deres handicap opad – 
primært begrundet i helbredsmæssige årsager. 

 



7. Juniorudvalget: 

Nyheder: 
 
Juniorholdturneringen: De "gamle" piger: Beate, Julie og Louise med Rikke 
som reserve har vundet alle kampe i pulje 1 og er videre til næste runde, 
som spilles efter sommerferien. 
 
Junior cup: Nicolai Simonsen, William og Louise spiller Distriktsfinale 2 Øst 
på søndag i Ebeltoft. 
 
Girls Only: Der er kommet godt gang i pigerne, så på lørdag deltager 5 pi-
ger i Viborg: Julie og Louise i A rækken, Amalie i C rækken, og Maria og 
Benedickte i D rækken. 
 
Louise og Julie deltog i Aarhus Aadals forårsmatch den 23. maj. Louise 
vandt Dame A rækken - og Julie tog præmien for længste drive. 
 
Julie og Louise blev efter en træningsweekend i Ådalen udtaget til at spille 
på 2. divisionsholdet - som foursome. 
De vandt begge deres kampe den 6.-7. juni h.h.v. i Ådalen og i Frederiks-
havn. 

DGU’s juniorholdturnering: 

Pigerække gruppe 02: Amalie, Juliane og Sofie (Maria som udskifter) 
Tabte knebent både ude og hjemme til Skanderborg. Tabte ude mod Silke-
borg, men sluttede af med en meget flot sejr hjemme. Silkeborg vandt el-
lers ret suverænt puljen, så pigerne var glade for at have taget netop den 
skalp. Holdet gik ikke videre, men er blevet en del erfaringer rigere og 
glæder sig meget til at deltage igen 2010. 
 
Junior Cup klubkvalifikation: 

Et meget tyndt fremmøde af spillere: 8 juniorspillere fordelt på 3 alders-
grupper var meldt til start – af flere årsager, hvoraf en var, at flere spillere 
deltog i andre turneringer. 
Følgende spillere kvalificerede sig til landsdelsfinaler i Ebeltoft 21. juni: 
U13: William Raae Høybye, U16: Nicolai Simonsen og U18: Louise Jakob-
sen 
 
Distrikt Tour: 
Vi havde 8 spillere med i 1. runde i Skanderborg og bedste placering stod 
Thomas Warming for med en flot 2. plads i U14. 

3.   Byggesagen 

Bestyrelsens byggeudvalg arbejder i øjeblikket med en ny skitseplan for et even-
tuelt nyt klubhus. Dette blev fremlagt for bestyrelsen, som havde nogle kom-
mentarer til planen. Udvalget arbejder videre med planen, og vil også inddrage 
de medlemmer, der tidligere har været med til byggeudvalgsmøderne.   



Det er bestyrelsens håb, at der i september kan afholdes en ny ekstraordinær 
generalforsamling. 

4.   Regnskab 

Balancen pr. 31/5 2009 blev gennemgået. 

Udviste et tilfredsstillende resultat, og toges til efterretning. 

5.  Enkeltsager 

 Medlemsundersøgelsen 

Informations og Trivselsudvalgets seneste referat var fremsendt til bestyrelsen.  

Medlemsundersøgelsen er blevet gennemgået af udvalget. Undersøgelsen er 
opdelt i en række emneområder, hvortil der kan knyttes en ansvarlig. Disse er 
blevet anmodet om at beskrive, hvorledes der reageres på undersøgelsens 
resultater og kommentarer. Samtlige har meldt tilbage til udvalget, og 
beskrivelserne vil blive lagt ud på hjemmesiden inden udgangen af juni måned, 
idet medlemmerne har et naturligt krav om blive informeret om, hvad der sker 
med medlemsundersøgelsen.  

Der mangler bestyrelsens holdning til områderne: Klubmedlemmers adfærd, 
Klubfaciliteter, Restaurant og Frivilligt arbejde. Niels Eilif Hansen gennemgik 
problemområderne: 

Klubmedlemmers adfærd: Den talmæssige opgørelse og de mange kommentarer 
peger på følgende problemområder: Rette nedslagsmærker op – lægge turf på 
plads – opsamling af brugte tees – lukke igennem – cigarretskod, divere affald og 
ølflasker på banen og endelig dress-code. 

Klubfaciliteter: Den talmæssige opgørelse viser generel utilfredshed med en del af 
klubbens faciliteter, specielt stor utilfredshed med: omklædning og bad – 
klublokale – vedligeholdelse af bygninger. Mindre utilfredshed med: indgangs- og 
receptionsområde – renholdelse og oprydning omkring bygningerne – mulighed 
for rengøring af golfudstyr – parkering – bagrum og terrasse. 

Efter en drøftelse aftaltes, at Niels eilif Hansen samler kommentarerne og 
rundsender til bestyrelsen til kommentering inden ugens udgang. 

 

Scorekort modulet til Golfbox. 

 
Der er fra sekretariatet fremsendt ønske om, at klubben investerer i dette 
modul. Vi står netop nu og skal til at bestille trykning af scorekort. 
 
Det er sekretariatets opfattelse, at vi kan spare ca. 50% af at trykningen ved 
indkøb af modulet. Medlemmerne får udskrevet et scorekort, hvor antal slag 
samt alle andre relevante oplysninger er påført. 
 
Vi vil selv kunne ændre scorekortet, såfremt der ændres i lokale regler  - ratning 
mv. I forbindelse med turneringer – companydage vil scorekort kunne udskrives 
med sponsors logo mv. 



 
Bestyrelsen besluttede at indkøbe det nævnte modul + en mindre printer, der 
skal opstilles i forbindelse med skærmen i indgangsområdet. 

6. Eventuelt 

7. Næste møde: 

Der afholdes nyt bestyrelsesmøde midt i juli, såfremt der er nyt vedr. klubhus-
byggeriet. Formanden indkalder. 

Møde blev hævet kl. 21.45 af formanden.  

Referatet er sendt og skrevet af: Charlie Herbst 

Godkendt af: 

 

Jørgen Østergaard                                   Torben Thomassen 

 

 

Jørgen Winther                            Henrik Vinther               Marianne Maegaard 

 

 

Niels Eilif Hansen                         Hans Chr. Bech Thøgersen Bjarne Svensson  


