
Baneudvalgets beretning for 2014 

 

Sæson 2014 generelt 

Efter en mild vinter blev banen åbnet med sommergreens den 28. februar, og 

åbningsturneringen kunne afvikles som planlagt. 

Greens var til en start ikke specielt gode af forskellige årsager. I maj måned kom der 

for alvor gang i væksten, og derefter gjorde det gode vejr, at alt disponibelt mandskab 

på banen havde travlt med at slå græs. 2014 var et usædvanligt vækstår, hvilket også 

kan aflæses på brændstofforbruget, der lå 30% over normalen. 

Der var meget kløver, der havde ideelle betingelser hen over sommeren. Det blev 

besluttet at gennemføre én sprøjtning mod kløver i august, hvilket gerne skulle give et 

bedre udgangspunkt for sæson 2015. 

Vedligehold af greens i 2014 var ikke optimale. Der var blandt andet nedbrud af 

sandingsmaskinen, hvilket betød, at de oprindelige planer ikke kunne overholdes. 

 

Baneservice 

Bestyrelsen besluttede i maj at introducere baneservice, og der var rimelig stor 

søgning blandt medlemmerne til at indgå i team baneservice. Baneservice kom på 

banen 1. juli og frem til udgangen af oktober. Teamet har undervejs oparbejdet god 

erfaring med at køre baneservice, og i oktober blev der også udført starterfunktion i 

primetime plus tema ”Vi retter nedslagsmærker – gør du?” 

 

Overdækning driving range 

Bestyrelsen besluttede i juni at påbegynde projektet med sponsorstøtte fra Jytas og 

sidenhen STARK og VO-Tagdækning. 

Opstarten af byggeriet blev presset på grund af andre prioriteringer og 

ressourcemangel hos greenkeeperne. Den oprindelige plan om indvielse i november 

blev af den grund udskudt til begyndelsen 2015.  

Der er undervejs i projektet taget hensyn til senere udvidelsesmuligheder og til at hele 

logistikken rundt om driving rangen kommer til at fungere bedre med automatiseret 

boldhåndteringssystem og en ny vaskeplads.      

 

Vandingssystem 

Projektet vedr. nyt, bedre og billigere vandingssystem har ligget stille i 2014. Det blev 

besluttet på et bestyrelsesmøde i november at søge tilladelse til at etablere en boring 

til markvanding, og projektet afventer p.t. en godkendelse. Arbejdet med indhentning 

af tilbud og finansieringsmuligheder pågår.  

 

Organisering omkring banen 

Bemandingen blev i efteråret reduceret til 4 fastansatte (inklusiv mekanikker). 

Yderligere ressourcebehov vil blive dækket af sæsonansatte. 

Der foreligger en skitse til plejeplan, der beskriver niveauet for de daglige 

driftsopgaver, vedligehold samt mindre reparationer (f.eks. bunkerkanter). 

Plejeplanen tager udgangspunkt i de unikke jordbundsforhold, græstyper og arealer i 

MGC.  



Ulrik har desuden udarbejdet en visionsplan for banens udvikling. Det er en samling 

af små og store projekter, der spænder lige fra forskønnelse til udvikling af banens 

sværhed. 

Kongstanken bag om disse planer er, at plejeplanen definerer banens standard, 

kvalitet og basisressourcer. Visionsplanen er rammerne for en løbende dialog om, 

hvilke yderligere opgaver og projekter der skal prioriteres. 

 

Jakob Søholt, fmd. for Baneudvalget 

 

Klubhusudvalgets beretning for 2014 
 

Restaurant: 

Det går godt for Simon – og medlemmerne nyder godt af det, med fornuftige priser på 

velsmagende mad. 

Vi har indkøbt gardiner, som ophænges snarest. 

Gulvet er blevet slebet og olieret – pas godt på det. 

 

Gulv i restaurant: 

Der er monteret stålbeslag mellem bjælker og dæk, således at differenssætninger 

elimineres. 

Gulvet er blevet repareret. 

Vi skulle således være færdige med klubhuset 4½ år efter, det blev taget i brug. 

 

Energi: 

Vi justerer stadig, men kan også se på forbruget, at det hjælper. 

 

Niels Christian Halleløv, fmd. for Klubhusudvalget 

 

 

Erhvervs- og sponsorudvalgets beretning for 2014  
 

Erhvervs- og sponsorudvalget har nået sin målsætning, idet der er tegnet sponsorater 

for det budgetterede beløb på ca. 300.000 kr. Dertil skal lægges værdien af varer og 

tjenesteydelser, hvor vi opnået betydelige rabatter eller måske hele varen. Vores 

tordensirene med mast har vi fået kvit og frit (mod selv at sætte den op), og vi har fået 

meget betydelige rabatter på arbejdet med overdækningen af udslagsstederne. For 

bare at nævne nogle eksempler. Vi gør endnu ikke disse ’varerabatter’ op i kr., men 

det burde vi måske gøre fremover for at synliggøre, hvad det betyder for klubben.    

2014 var året, hvor Business Clubben blev lanceret, og det er sket med et flot 

program. Der har været en golftur til Tyskland og en tur til Made-in-Denmark. Vi har 

haft besøg af Leif Nyholm og Thomas Søby – arrangementer, som også andre i 

klubben havde fornøjelse af. Og vi deltog i et arrangement med Stine Bosse, som 

SOL-netværket arrangerede her i Mollerup.  

Udvalget har længe arbejdet på en trekantsturnering, og nu ser det ud til at lykkes. 

Lyngbygård og Silkeborg vil gerne være med i samarbejdet. Hvis det kan nås i 2015, 

bliver det 9. – 11. Juli. Vi håber det bliver en succes, og at samarbejdet kan bruges til 

andet og mere. 

Udvalget har fokus på, hvordan vi kan blive bedre til at pleje de sponsorer, vi har. 

Derfor har vi indgået et samarbejde med sponsoroptimering.dk, som analyserer, hvad 



vi gør i sponsorplejen, - og selvfølgelig kommer med forslag til, hvad vi kan gøre 

bedre. 

Udvalget har også drøftet en ’Mollerup app’. Det er endnu på idéplan, men der kan 

være mange perspektiver i en sådan app, hvis den kan skabe bedre service for 

medlemmer og greenfee spillere. 

 

HC Ralking, fmd. for Erhvervs- og sponsorudvalget 

 

 

Turneringsudvalgets beretning for 2014 
 

I 2014 afviklede vi 5 klubturneringer, som alle var fuldtegnede. Kklubmesterskaberne 

satte ny rekord i antallet af deltagere. 

Det er en fornøjelse at være formand for et turneringsudvalg, hvor der er så stor 

interesse for vore arrangementer. 

Alle turneringer blev afviklet, næsten uden problemer. Det var igen GolfBox som var 

den store udfordring. 

Således fik vi ikke opdateret resultaterne fra SynoptikCup før efter den sidste 

turnering, hvilket resulterede i, at interessen for denne var meget lille. Trods dette fik 

vi sendt et hold til landsdelsfinalen i Ikast, hvor de sluttede på en flot femteplads. Vi 

er tilmeldt igen i år. 

Vores sponsor Bravo Tours, har meldt fra i år. De ønsker at flytte lidt rundt på deres 

sponsorater for at tilgodese så mange klubber som muligt. 

Vi er i gang med at finde en ny sponsor, så vi stadig kan spille 5 turneringer. 

Prisen for at deltage i klubturneringer er uændret og inklusive morgenkaffe. 

Som noget nyt har vi indført on-line betaling: Det er nu sådan, at man skal betale på 

GolfBox, når man tilmelder sig en klubturnering. Skulle man blive forhindret og 

melder fra, inden startlisten bliver offentliggjort, får man sine penge tilbage. 

Det er vores håb, at klubberne i klubben vil tilmelde sig denne mulighed, når de ser 

hvor let det fungerer. Især ved afviklingen af turneringer. 

I Regionsgolf deltog vi sidste år med 6 hold, hvoraf de to vandt deres puljer, og en var 

tæt på. Desværre artede slutspillet sig ikke sådan, at vi rykkede op, selv om at det var 

meget tæt på for Senior A, som i givet fald kunne have vendt tilbage til 3.division. 

Da jeg syntes, at vi trængte til lidt fornyelse i år, skrev jeg i efteråret rundt til alle om 

hvem som ønskede at deltage i Regionsgolf. Det gav 45 svar, og alle er videregivet til 

kaptajnerne på de respektive hold. 

Det har så foranlediget, at vi har udvidet, således at vi har otte hold i år, så flere kan 

komme ud at spille. 

Skulle nogen nu sidde og være lidt skuffede over ikke at blive kontaktet af 

kaptajnerne, skal jeg gøre opmærksom på, at for at holdene kan spille optimalt (vinde 

matcher), er det kaptajnerne, der har ansvaret for holdets sammensætning. 

På hjemmesiden vil der komme et link til Regionsgolf-Danmark, så interesserede kan 

følge med. 

Vi starter i år, som sædvanlig, med Nordea turneringen. En uge senere end sidste år, 

på grund af påsken. Igen en lørdag på grund af konfirmationer. Vi prøver så vidt 

muligt at afstemme vore turneringer med restauratøren. Der skal også være plads i 

klubhuset. Tidspunkter for afviklingen af vore øvrige turneringer kan ses på 

hjemmesiden. 



Klubben arbejder på at afvikle en trekantturnering med Silkeborg og Lyngbygård. 

Den skal i givet fald afvikles i sommerferien. I juli vil der også blive en to-

generationers turnering, som arrangeres af eliteudvalget. 

Til sidst en stor tak til udvalget for deres utrættelige indsats for at gøre turneringerne 

til en succes, også tak til medlemmerne for den store interesse, de har vist i det 

forgangne år. 

Til allersidst tak til vore trofaste sponsorer, som stiller op år efter år, og yder 

uvurderlig støtte. 

 

Knud Høgh, fmd. for Turneringsudvalget. 

 

Begynderudvalgs beretning for 2014 
 

Allerførst vil jeg takke alle dem, som har udført et stort stykke frivilligt arbejde med 

afvikling af onsdagsturneringer og regelaftener. 

Vi har spillet 30 onsdagsturneringer.   

Der har været 1251 deltagere med et gennemsnit på 45 spillere. 

Vi har i 2014 været begrænset til et max. deltagerantal på 48.  

Vi har afholdt turneringer i oktober, hvor vi har spillet lørdag eftermiddage. 

63 nybegyndere er startet i klubben i 2014, heraf har 39 opnået banetilladelse og er 

medlemmer. 

Velkommen endnu engang til dem. 

Afslutningsturnering blev holdt først i oktober med 39 spillere.  

Årets vinder af begyndermesterskabet 2014 er Mads Damgaard 

Pokalen ”fortjenstpokalen” som tildeles en eller flere, som har gjort en særlig indsats i 

sæsonens løb gik til Marianne Ørntoft. 

Turneringsplanen for 2015 er sat på opslagstavlen i ankomstområdet. 

Jeg håber, at vi vil se en lige så stor tilslutning og opbakning i den nye sæson 2015. 

 

 

Niels Christian Halleløv, fmd.for Begynderudvalget 

 

 

Sportsudvalgets beretning for 2014 
 

Juniorafdelingen: 

Medlemstallet for juniorer er desværre stadigt vigende – ikke kun i Mollerup, men 

også på landsplan mærker man en nedgang i antallet af juniorer. I DGU tager man det 

ganske alvorligt og har derfor igangsat en række initiativer, som gerne skal være med 

til at vende den kedelige udvikling. 

I Mollerup kommer der hele tiden nye juniorer til, blot ikke i samme takt som 

tidligere år. Vi kan glæde os over, at af de ca. 40 juniorer vi har, er næsten alle aktive 

i forhold til at deltage i træning og turneringer. 

Der blev endnu engang skrevet Mollerup spillere på de øverste pladser i en række 

turneringer: Frederik Sejr forsvarede sin titel som Europamester i sin aldersklasse i 

Scotland i maj, og i Årgangsmesterskaberne blev det til guld til Frederik og Jakob 

Sejr, sølv til William Høybye og bronze til Mads Røddik. 

Frederik Sejr blev udtaget til DGU’s landsholds bruttotrup og deltager her i både 

træning og træningslejre. 



I år fortsætter vi det gode arbejde, så vi kan skabe endnu flere dygtige juniorspillere. 

 

Eliteafdelingen 

I Danmarksturneringen gik vi ind i sæson 2014 med en målsætning om stadig at 

hænge fast i Elitedivisionen med vores 1. herrehold, at rykke vore 2. herrehold fra 3. 

til 2. division og at stabilisere 3. herrehold i 4. division. På damesiden var der også 

ambitioner om oprykning – både for 1. og 2. hold. 

Sådan gik det desværre ikke. Det blev i stedet til 2 nedrykninger på herresiden da 1. 

holdet måtte en tur i 1. division efter en lidt for beskeden pointhøst i de sidste kampe. 

3. herrehold måtte en tur i kvalifikationsrækken, mens 2. herrehold blev i 3. division, 

kun 1 point fra at være rykket direkte op i 2. division. Begge damehold stabiliserede 

sig i 2. division og i kvalifikationsrækken. 

Konsekvenserne af de manglende resultater er blevet, at vi har trukket 3. herrehold ud 

af Danmarksturneringen, og efterfølgende har vi gennemført en slankekur i 

herretruppen, således at vi nu står med en mindre gruppe, som der vil blive arbejdet 

mere fokuseret med. Ligeledes er dametruppen beskåret en smule. 

 

2014 blev året hvor vi måtte sige farvel til en af de bedste elitespillere i Mollerup 

gennem de senere år. Christian Vinther rejste til USA for at arbejde og har således 

forladt truppen og klubben. 

 

Målsætningerne for den kommende sæson er på holdsiden at føre begge herre- og 

damehold til oprykning. Individuelt mener vi at have potentiale til flere gode 

placeringer både blandt de professionelle og blandt amatøreliten. 

 

Marianne Maegaard, fmd. for Sportsudvalget 

 

 

Trivselsudvalgets beretning for 2014 
 

Trivselsudvalget har haft meget travlt i 2014. Med udgangspunk i ønsket om at give 

en mere direkte kommunikation til medlemmerne, at anvende flere 

kommunikationskanaler og med ønsket om en mere aktiv kommunikation har 

udvalget i 2014 etableret sig med to nye underudvalg: 

 

Redaktionsudvalget, der har til opgave at formidle information til Mollerup Golf 

Clubs medlemmer, medarbejdere, samarbejdspartnere, sponsorer og annoncører samt 

klubbens omverden, herunder offentlige myndigheder, primært gennem følgende 

informationskanaler: 

1. Klubbens hjemmeside, som skal bringe dagsaktuelle nyheder og information 

som referater fra bestyrelsesmøder, referater fra turneringer med resultater og 

billeder, hole-in-one begivenheder og i det hele taget korte referater fra 

”stjernestunder” for at skabe begejstring, klubstolthed og fællesskab 

2. Nyhedsbrev, som er en direkte og hurtig elektronisk information til medlemmer 

og andre interesserede, der har tilmeldt sig som abonnent.  

3. Klubbens Facebookprofil 
Redaktionsudvalget varetager alle praktiske opgaver vedrørende  informations-

formidling gennem klubbens hjemmeside og nyhedsbrev. 



Eventudvalget, der skal arrangere og stå for særlige arrangementer/events over for 

klubbens medlemmer. 

I 2014 har udvalget arrangeret og gennemført følgende: 

- Regelaften 

- Store oprydningsdag 

- Arrangement for nye medlemmer 

- ”Golfens Dag” med 75 besøgende 

- Sommergolf – 5 turneringer med gennemsnitligt 81 deltagere pr. gang 

 

Det samlede Trivselsudvalg planlægger med en øgning i antallet af spændende 

arrangementer for medlemmerne i 2015 med respekt for, at der selvfølgelig skal være 

tid til at spille golf. 

 

Niels Thyssen, fmd. for Trivselsudvalget 

 
 


