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Mollerup Golf Club 
 

Bestyrelsesmøde 
 

Mandag d. 29. september kl. 16.30 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 29. september 2014 kl. 16.30 i klubbens loka-
ler Mollerupvej 7 – Risskov. 
 
 
Tilstede: H. C. Ralking (HC) 
 Niels Halleløv (NCH) 
 Knud Høgh (KH) 
 Marianne Maegaard (MM) 
 Tove Vestergaard (TVP) 
 Martin Skovsboe Pedersen (MSP) 
 Jakob Søholt (JS) 
 
Tilforordnede: 
 Jan Lauridsen (JL) 
 
Afbud:   

Niels Thyssen (NT) 
Thor Petersen (TP) (suppleant) 
Nina Adsersen (NA) (suppleant) 
 

 
 
Dagsorden som følger: 
 

1.     Godkendelse af referat fra 25. august 2014 
  
2.     Godkendelse af dagsorden 
  
3.     Orientering fra 

a)     Formanden 
b)     Forretningsføreren 
c)     Udvalgene 

  
4.     Økonomi, herunder: 

a)     Status driftsbudget og likviditetsbudget 
 
  
5.     Driftsoptimering, herunder 

a.   Status på EConta  
b.   Drøftelse af udbud af indkøb/opgaver 
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6.     Banen, herunder 

a.      Status på Baneudvalg/baneområdet, baneservice   
b.      Overdækning af driving range 

 
7.     MGC’s medlemsskabsformer 

a.     Par 3 medlemsskab 
b.     Driving range medlemsskab 

  
8.     MGC’s organisation, herunder 

a)     Status på organisationsanalyse mv. 
b)     Strategiseminar for bestyrelsen 

  
9.     Status på projekter: 

a)     Hul 15 
b)     Peters gård 
c)     Tordenhytter 
d)     Brøndboring/vandtank/bassin 

  
10.    Budget 2015 

a)   Principper 
b)   Køreplan 

  
11.  ”Golfspilleren i Centrum” 
  Status på resultater 
 
12.    Eventuelt  
 
13.    Næste møde: mandag d. 27. oktober 2014 kl. 16.30 
 
14.    Personale og fortrolige sager 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.     Godkendelse af referat fra 25. august 2014 
 Godkendt 
  
2.     Godkendelse af dagsorden 
 Tilføjelse til pkt. 14 vedr. opsigelse af medarbejder. Dagsordenen herefter godkendt. 
  
3.     Orientering fra 

a)     Formanden 
• HSS Engineering Aps ved Hans Secher har sponsoreret en tordensirene. Sire-

nen kan bruges i akutte situationer, da politiet får direkte adgang. 
• DGU afholder d. 22. November en udviklingskonference – I frivillighedens tegn. 

MGC deltager på konferencen.  
• DGU – naturfond støtter projekter op til kr. 70.000. JS laver en mail og rundsen-

der til medlemmerne om at komme med gode ideer. 
• Der er afholdt Personalemøde. Der er en god stemning blandt personalet. Dog 

føler greenkeepere stadigvæk ikke, at der vises hensyn til dem, når de arbejder 
på banen. Det skal der gøres noget ved. 

b)     Club Manager 
• MGC har været godt eksponeret i 2014. Senest med en flot artikel i Golfavisen. 
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• MGC og Mollerupgaard har et radiospot kørende hele september, som oplyser 
om vores gode mødefaciliteter og restaurant. Vi vil gerne, at der kommer flere ak-
tiviteter udenfor golfsæsonen. 

• Der er pt. 1210 medlemmer – der er 60 udmeldinger pr. 31.12.14 og over 20 nye 
medlemmer pr. 01.01.15. Vi forventer ca. 10 nye medlemmer fra vores prøve-
medlemmer. 

• MGC har været en del af golfhæftet i 2014. Det har givet over 80 greenfeegæster 
som i gennemsnit har boet over 380 km. væk. Besøgstallet har været højest i juli 
måned. 

• Greenkeeperne har sprøjtet mod kløver. Det er lidt hårdt ved græsset, hvorfor 
banen flere steder er gul.  

c)   Udvalgene 
� Junior- og eliteudvalg: 

Vi har oplevet en positiv tilgang af juniorer, specielt i aldersgruppen 8 – 12 år. Ak-
tuelt har vi 52 juniorer. Vi har oplevet, at det er svært at få plads på udslagsmåt-
terne i juniortræningstiden om tirsdagen, særligt i tidsrummet 17.00 – 18.30, hvor 
de yngste juniorer træner. Måtterne er okkuperet af voksne. Det har ligeledes 
været vanskeligt at få rådighed over tilstrækkeligt antal tider – fredage 16.00 – 
17.00 til flere af de 7 fredagsturneringer. På 5 af 7 datoer har der været parturne-
ring, som har afstedkommet ’pres’ på juniorspillerne i turneringen. Derfor stilles 
spørgsmålet: Vil vi juniorer i MGC? Udvalget ønsker sig, at der i større omfang 
’gives plads’ til juniorerne. På eliteudvalgets næste møde er bl.a. evaluering af 
sæsonen 2014 og planlægning af sæsonen 2015 på dagsordenen.  

 
� Turneringsudvalget 

• Siden sidst har vi haft Sponsor og udvalgsturnering. Som blev afviklet 
uden problemer, med mange tilfredse deltagere. 
I denne weekend og den foregående har vi afviklet klubmesterskaber, 
igen i år med rekorddeltagelse. Det er lidt problematisk at få afviklet de 
aldersopdelte i løbet af 1 dag.  
Vi har, igen haft problemer med Golfbox med afviklingen af turneringen.  
Der har været flere forespørgsler på flere Regionshold. KH er åben for at 
starte nye hold. 

 

• Klubhusudvalget 
Der bliver bestilt nye gardiner til Restauranten. 
Der er intet nyt fra advokaterne vedr. byggesagen og den endelige opgø-
relse. 

 
• Begynderudvalget 

Konceptet laves om til næste sæson. Det drejer sig om prøver, undervis-
ning og kurser for holdkaptajnerne. Onsdagsturneringen vil resten af året 
blive afholdt lørdage. 

 
• Erhvervs- og sponsorudvalget 

Vi har ca. 30 sponsorer/samarbejdspartnere og vi når budgettet på 
300.000 kr. i år. Området er i en god udvikling. 
Udvalget har drøftet forretningsprincipper for MGC, specielt i relation til 
sponsorater. Der er enighed om disse principper.  
Mollerup Business Club har været på en vellykket 2-dagestur til Tyskland 
med 14 deltagere, som selv betalte. 

          
4.     Økonomi, herunder: 

a)     Status driftsbudget og likviditetsbudget 
        Økonomien ser godt ud. Drift: Vi er godt med på kontingenter, greenfees og sponsorater. 
        Der må forventes en overskridelse på driving range området, da indkøb af boldvasker, 
        boldmaskine samt den nye overdækning ikke har været budgetteret. 
        Likviditeten ser ligeledes fornuftig ud. 
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        Der er meget få restancer på vores debitorer. Det ser fornuftigt ud. 
        På baneområdet har det gode vejr kostet på maskinparken og brændstof. 
        Udvalgene skal allerede nu til at forberede budgetter for 2015-16. 
  

  
5.     Driftsoptimering, herunder 

a.   Status på EConta (økonomisystem)  
      Budgetmodulet er nu i drift og vil fremover være et vigtigt redskab på BM. 

              
b.   Drøftelse af udbud af indkøb/opgaver 

Vi arbejder systematisk på at markedsperspektivere indkøb mv., således at vi finder frem 
til den reelle markedspris. HC oplyste, at de skitserede principper har været forelagt ad-
vokaten, som har sagt god for principper mv. Vi arbejder herefter videre. 

  
6.     Banen, herunder 

a.   Status på Baneudvalg/baneområdet, baneservice   
       Vi har modtaget ros fra medlemmerne vedr. banens kvalitet i september. 

Der er udarbejdet et udkast til en visionsplan for banen. Visionsplanen drøftes nærmere i 
baneudvalget.  
Der vil ligeledes blive udarbejdet en plejeplan, der kommer til at sætte et kvalitetsniveau 
for den løbende drift. Det er tanken, at baneudvalget skal udarbejde forslag til, hvorledes, 
vi kan prioritere de uforudsete vedligeholdsopgaver, reparationer, mindre baneforbedrin-
ger og større projekter herunder forskønnelse og baneudvikling. 

Baneservice 

På næste møde i baneservice vil der blive opfølgning på sæsonen og aftale om vagtplan 
for efteråret. 
Der har været et arrangement om erfaringsudveksling med Aadalen. Umiddelbart giver 
det god mening at formalisere et ERFA samarbejde med andre klubber, der har prioriteret 
indsatsen lidt anderledes end hos MGC. 

                         
b.    Overdækning af driving range 

Fremdriften i projektet har lidt under en udfordring med en spildevandledning i byggefel-
tet. Aarhus Vand har nu afsat den præcise placering og vi er nu klar til at påbegynde op-
førelsen. Jytas har produceret modulerne vi forventer fortsat at være klar til åbning om-
kring d. 1. november. Bliver endeligt bekræftet efter byggemødet. 

 
7.     MGC’s medlemsskabsformer 

a.     Par 3 medlemskab 
           Det nuværende par 3 medlemskab foreslås ændret således at man kan tegne par 3 

medlemskab med spilleret til par 3 banen. Det bliver et medlemskab uden stemmeret til 
GF 

b.     Driving range medlemskab 
        DR medlemskab udvides til at gælde hele året, når overdækning er færdig. 
        Forslag til pris på DR medlemskab kr. 1.500,-. Tages op på næste BM. 
        DR medlemskab giver ingen rettigheder på GF. 
c)  Det blev besluttet at nye medlemmer kan spille resten af året, ved betaling af fuld konti-

gent gældende for 1. halvår 2015. 
  
8.     MGC’s organisation, herunder 

a)     Status på organisationsanalyse mv. 
        HC og MSP fremlagde MGC Oplæg vedr. organisationsudvikling 

’MGC – et sted, hvor du kan være aktiv hele livet’ 
Behovet for et serviceeftersyn: 

• Flere af MGC´s ’styrende’ dokumenter har 5 – 7 år på bagen og trænger til serviceefter-
syn (ikke mindst forretningsplanen) 

• Der er sket væsentlige ændringer i organisationen (bl.a. ny manager) 
• Behov for et mere fremadrettet perspektiv 

• Behov for at organisationen får et fælles billede. 
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Vi forslår følgende proces: 
1. Strategidag for bestyrelsen + golfmanageren d. 25. Oktober. Hvordan bliver MGC 

den mest veldrevne golfklub i landet? Vigtige temaer: Værdidebat (formiddag) 0g 
årshjulet (eftermiddag). 

2. Udrulning i udvalgene i perioden frem til 1. Febr. 2015. Udvalgene udarbejder Klub-
udviklingsplan (KUP) for hvert område. Oplæg bl.a. DGU’s Vejledning i god klubdrift 
+ MGC nuværende forretningsplan. HC & Martin på besøgsrunde i udvalgene for at 
koordinere. 

3. Driftsoptimering og god ledelse. Regelmæssige møder (f.eks. hver 14 dag) hen over 
vinteren med fokus på driftsoptimering og god ledelse. Deltagere: HC + Jan, Jakob + 
Ulrik, + Martin.  

4. Bestyrelsen. Løbende opfølgning på revision af ’papers’ og koordinering af tilbage-
meldinger fra udvalg og daglig ledelse. 

 
b)     Strategiseminar for bestyrelsen 
        Planlagt til lørdag d. 25. oktober. 

  
9.     Status på projekter: 

a)     Hul 15 
        Intet nyt 
b)     Peters gård 
        Intet nyt 
d)   Tordenhytter 

  Intet nyt 
e)   Brøndboring 

Intet nyt da projektet har ligget forholdsvist stille i september. Det er et problem, hvis det 
skal være klar til næste vandingssæson. Når ansøgningen er indsendt, skal der arbejdes 
med projektering, herunder leverandørsøgning, budgetter og finansiering. Det er en stor 
opgave. 

  
10.    Budget 2015 

a)   Principper 
Som udgangspunkt skal driftsbudgettet balancere med kontingenter og lejeindtægter. 
Herved sikres stabilitet omkring driftsbudgettets konti og deres disponering. Driftsbudget-
tet skal dække den almindelige drift, incl. genanskaffelser af driftsmateriel. 
Variable indtægter (især sponsorindtægter og greenfee) lægges i en innovationspulje, 
som kan disponeres til nye tiltag, når der er penge i puljen.   

 
b)   Køreplan for budget 2015 

TVP fremsender en kontospecifikation til hvert udvalg. Udvalgene indberetter deres øn-
sker til TVP senest ultimo november. 

  Bestyrelsen fastlægger de nye budgetter inden nytår.  
    

11.  ”Golfspilleren i Centrum” 
  Status på resultater 

GiC har nu kørt i et år og er et rigtig godt værktøj, til at få en føling med, hvordan vores 
medlemmer og greenfeegæster tænker om vores klub og bane. Lige fra folk ankommer, til 
modtagelse, shop, cafe/restaurant, banens stand m.m. 
Vi må konstatere, ud fra de mange tilbagemeldinger, at der er plads til forbedringer man-
ge steder. 
Ambassadørscoren for medlemmer ligger på 35% - skal gerne være tæt på 75% 
Ambassadørscoren for gæster ligger lavere. 
Områder der især trækker scoren ned er priser, banen og vores træningsfaciliteter. 
Medarbejder i sekretariatet, modtagelse, klubhus, restaurant og ledelsesinformation sco-
rer højt. 
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JL gennemgår inden næste møde GiC fra A-Z og får lavet en rapport over, hvordan vores 
medlemmer og gæster oplever MGC og fremlægger de forskellige resultater på næste 
BM.  
 

12.    Eventuelt 
Epinion var sponsor for medlemsundersøgelsen, som blev gennemført i 2012 og ifølge af-
talen skal der laves en lignende undersøgelse i 2014. Der er i bestyrelsen interesse for at 
lave en sådan undersøgelse, således at resultaterne kan sammenlignes. Bestyrelsen 
fandt, at det rent praktisk vil være mest hensigtsmæssigt at gennemføre undersøgelsen i  
januar/februar 2015. 

 
13.    Næste møde: mandag d. 27. oktober 2014 kl. 16.30 
 
14.    Personale og fortrolige sager 

 
 
Mødet blev hævet af formanden kl. 21.30 
 
 
Referent: Jan Lauridsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendt af: 
 
 

HC Ralking  Niels Halleløv Tove V. Pasalic  

 

 

Jakob Søholdt Knud Høgh  Marianne Maegaard 

 

 

Niels Thyssen Martin Skovsboe Pedersen 

 


