
 

    

 

 

 

MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

7. februar 2013 
 

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

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

  Marianne Maegaard (MM) 
  Poul Lindberg (PL) 
  Knud Høegh (KH) 
  Tove Vestergaard (TVP) 
  Thor Petersen (TP) 
  Charlie Herbst (CH) 
 

Fraværende:  ingen 
 
Referent:  Charlie Herbst 
 
  Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra 10. januar 2013 
2. Godkendelse af dagsorden   
3. Orientering fra  

a) Formanden 
b) Forretningsføreren 
c) Udvalgene 

4. Personale 
5. Årsregnskab 2012 mv. 
6. Medlemskabsformer, herunder studiemedlemskab og begyndermedlemskab 
7. Syns- og skønsrapport vedrørende revner i gulv 
8. Revision af vedtægter 
9. Sponsorarbejdet 
10. Generalforsamling, herunder drøftelse af kontingent for 2014 
11. Anskaffelse af Ingenium 
12. Eventuelt 
13. Næste møde(r) 

 

 

1. Godkendelse af referat   

• Referatet fra 10. januar 2013. Godkendelse udsat til næste møde. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

3. Orientering fra 



 

    

 

•  A: Formanden 
(HC): 

1. Oriente-
rede om 
møde 
med 2 
kommunale politikere som formanden og Niels Eilif Hansen havde haft, 
vedr. vores problemer med vores hul 15. Mødet var forløbet meget tilfreds-
stillende, og vi venter på en tilbagemelding fra kommunen. 

2. Fokuscope ved Peter Dreyer har på et møde for bestyrelsen og sekretaria-
tet gennemgået resultaterne fra forløbet i efteråret. Der har været livlig ak-
tivitet og der er fremkommet mange gode ideer til klubbens udvikling både 
hvad angår forretningsdelen og klublivet. De forskellige ideer vil nu blive 
gennemgået og prioriteret. Ideer, som direkte relaterer til et udvalgs ar-
bejdsområde vil blive tilsendt disse udvalg. Jan Lauridsen varetager sam-
men med bestyrelsen opfølgningen på idékataloget.  

• B: Forretningsføreren (CH): 

CH orienterede om en nytegnet annonce i et magasin og på hjemmeside 
www.personaleevent.dk, magasinet udsendes til 3.300 virksomheder i 
Østjylland med mere end 20 ansatte. Vi håber på den måde at kunne til-
trække nogle virksomheder til et virksomhedsarrangement. 

• C: Udvalgene: 

Baneudvalget (HC) 

Der vil blive indkaldt til møde i baneudvalget i marts måned. 

Trivselsudvalget (TP) 

a) Orienterede om regelaften med Brian Nygaard Oswald  den 27. 
februar. Der har været så stor en tilslutning, at der nu er mere end 
20 på ventelisten, idet lokalet kun kan rumme 120 personer. 108 
personer har meldt sig til spisningen. 

b) Der arbejdes i øjeblikket med at arrangerer arbejdsdagen den 16. 
marts, såfremt vejret tillader det.  

Turneringsudvalget (KH) 

a) Orienterede om at turneringsplanen for den kommende sæson er 
færdigbehandlet, og snarest vil blive udlagt på klubbens hjemme-
side. 

b) Klubben er nu tilmeldt Synoptik Cup. 

c) Der er blevet tilmeldt endnu et veteran C-hold i Regionsgolfturne-
ringen. Klubben har nu tilmeldt i alt 5 hold (senior + veteraner) 

Sportsudvalget (MM) 

a) Marianne gav udtryk for at hun afventer,, hvorledes samarbejdet 
med erhvervsklubben udvikler sig. 

b) Antallet af juniorspillere er for hastigt nedadgående, men til gen-
gæld har vi nogle rigtig gode juniorspillere, der klare sig godt på 
lokalt og nationalt plan. 



 

    

 

HCP-udvalget (MM) 

Årsreguleringen har naturligvis her første gang givet nogle op-
kald fra medlemmer både til sekretariatet og til Marianne selv. Med-
lemmerne har haft svært ved at forstå, at de ikke mere har et EGA-hcp. 

Det blev besluttet, at Marianne udarbejder et indlæg  om det nye handi-
capsystem, idet vi har på fornemmelsen, at alle de mange der nu ikke 
mere har et EGA-hcp først opdager det, når sæsonen går i gang. 

Baneservice (CH) 

 Orienterede om sine tanker om en optimering af Baneservicen. I golf-
sæsonen er der 30 uger, hvor der mere eller mindre vil være behov for 
en baneservice.  

 I den forbindelse vil vi forsøge at få 10 medlemmer tilknyttet til en forde-
ling mellem sig, så der kun vil være 3 uger med baneservice for den 
enkelte. CH søger disse medlemmer ved en skrivelse til samtlige med-
lemmer. 

4. Personale 

a) Der er nu ansat en ny mekaniker, som starter den 1. marts 2013. 

b) Klubben har ansat Jan Lauridsen i tidsbegrænset stilling på 6 
måneder, med løntilskud. Jan skal fungerer som Sponsor- og ud-
viklingskonsulent. 

c) Klubben har gennem Erhvervsakademiet i Viby, fået tilknyttet en 
studerende i praktik i 5 måneder. Jonas studerer markeds øko-
nomi, og vil derfor været tæt tilknyttet til Jan´s arbejde. 

5. Årsregnskab mv. 

• CH oplyste, at sekretariatet har udarbejdet et forslag til Årsrapport. Klubbens revisor 
er færdig med sit arbejde. Mandag den 11. februar kommer den eksterne revisor for 
at lave sit review af regnskabet. 

• Budget 2013 og 2014 TVP – gennemgik det af økonomiudvalget udarbejdede bud-
get for 2013, som udviste et budgetteret overskud på godt 660. tkr. Overskuddet er 
nødvendiggjort p.g.a. af de udgifter der vil følge med en ombygning af banen, grun-
det problemerne på hul 15.  

6. Medlemskabsformer  

• Et medlem havde stillet forslag om ændring af klubbens betingelser for studiemed-
lemsskab. Betingelserne i vort nuværende studiemedlemsskab går på, at dette op-
hører pr. 1. januar i det år, hvor spilleren fylder 30 år. 

Forslagsstilleren foreslår at studiemedlemsskab kan opnås i den periode, hvori den 
studerende kan få studiestøtte (SU), som pt. er 6 år. 

Bestyrelsen kan godt forstå forslagsstilleren, og har bedt sekretariatet om at under-
søge om studerende har mulighed for at dokumentere hvorvidt de modtager SU. CH 
vender tilbage til bestyrelsen med resultatet af undersøgelsen. 

 

 



 

    

 

• Begynderudvalget har stillet følgende forslag: 

Mollerup Golf Club kan p.t. ikke tilbyde fuldt medlemskab til nye spillere. Vi 
har været nødt til at indføre venteliste. Nye spillere kan fint starte og gennemføre 
prøven til stor bane – vi kan så herefter tilbyde et medlemskab til vor par 3 – bane, 
som må spilles så ofte det ønskes. I perioden fra indmeldelse/aflæggelse af prøve til 
fuldt medlemskab kan opnås, kan man deltage i de ugentlige onsdagsturneringer. Så 
snart der bliver plads, vil man blive fuldgyldigt medlem af golfklubben.  

Da vi ikke i Mollerup Golf Club har Flexmedlemsskaber, blev det pålagt NH at 
undersøge hos DGU om et sådant medlemskab vil blive betragtet som et 
Flexmedlemsskab. 

NH vender tilbage til næste bestyrelsesmøde med DGU´s indstilling, hvorefter 
forslaget vil blive behandlet. 

7. Syns- og skønsrapport vedr. revner i gulv. 

Der har været afholdt syns- og skøn vedrørende revnerne i gulvet i restaturanten 
mv. Dette er en sag mellem hovedentrepreneuren Juul & Nielsen og dennes 
underleverandør,  Syn og skøns rapport er modtaget, syn og skønsmanden kan 
bekræfte det som den tidligere Cowi – rapport angav. 

Der er ikke sammenhæng i etageadskillelsen mellem kælder og stueetage.Det har 
været en forudsætning i beregningerne – blandt andet derfor revner gulvet, samtidig 
er gulvet i restauranten ikke lagt i henhold til fabrikantens forskrifter. 

Vi har udbedt os Juul & Nielsens reaktion på disse forhold og efterlyser afhjælpnings 
metode m.v. 

8. Revision af vedtægter 

Som besluttet på sidste bestyrelsesmøde har der været nedsat et udvalg til gen-
nemgang af klubbens vedtægter. De nuværende vedtægter er efter manges mening 
uoverskuelige. 

Udvalget har lavet et udkast til et nyt sæt vedtægter, hvor overskueligheden er ble-
vet meget bedre. Udkastet har været oversendt til DGU´s juridiske afdeling, og er 
kommet tilbage med ganske få kommentarer og forslag til justering. Disse er nu ind-
arbejdet i vedtægterne, og vil af bestyrelsen blive fremsendt til behandling på gene-
ralforsamlingen.  

9. Sponsorarbejdet     

Klubben har den 14. december 2012 fremsendt en opsigelse af den i foråret 2012 
indgåede samarbejdsaftale med Erhvervsklubben, med henblik på genforhandling, 
Samtidig er det meddelt Erhvervsklubben, at den ikke pt. kan tegne sponsorater, ud 
over det normale ”medlemskontingent” pt. 6.500 kr. 

10. Anskaffelse af Ingenium. 

• I henhold til aftale, har CH og chef greenkeeperen haft et møde med Ingenium Golf 
der har udviklet et digitalt system til opmåling af golfbaner. 

CH gennemgik de enkelte funktioner i systemet ligesom han fremlagde en forhandlet 
pris på 15.000 kr. pr. år i kontraktens løbetid som kan være fra 1 – 5 år. 

Bestyrelsen besluttede at indgå i en kontrakt med Ingenium Golf på 5 år.  

Når systemet er blevet klar på klubbens hjemmeside vil medlemmerne blive oriente-
ret om, hvad den enkelte vil kunne bruge systemet til. 



 

    

 

11. Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

12. Næste møde 

• Afholdes den 25. februar 2013 kl. 16.30. 

Møde blev hævet kl. 21.50 af formanden.  

Referatet er sendt og skrevet af: Charlie Herbst 

 

 

Godkendt af: 

 

Hans Chr. Ralking Knud Høgh   Niels Halleløv 

        

Poul Lindberg Marianne Maegaard  Tove V. Pasalic 

 

 Thor Petersen 


