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MOLLERUP GOLF CLUB 
Bestyrelsesmøde 
22. oktober 2013 

 
Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 – 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov. 
 
Til stede: 

Hans Chr. Ralking (HC) 
Niels Halleløv (NH) 
Marianne Maegaard (MM) 
Per Bech (PB) 
Knud Høgh (KH) 
Poul Lindberg (PL) (referent) 
Jacob Søholt (JS) 
Thor Petersen (TP) 
Tove V. Pasalic (TVP) 

 Charlie Herbst (CH) Forretningsfører 
 
Afbud:         Nina Adsersen (NA) 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra 23. september 2013 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Orientering fra  

a) Formanden 
b) Forretningsføreren 
c) Udvalgene 

4. Økonomi – status 
5. Driftsoptimering 

a) Elforbrug 
b) Opstilling af trådløst netværk 
c) IP telefoni 

6. Status på projekter: 
a) Hul 15 
b) Peters gård 
c) Overdækning af driving range 
d) Tordenhytter 
e) Solceller 
f) Vandtank/bassin 
g) Evt. pedelbolig 

7. Forretningsplanen for 2014 – 16 
8. Eventuelt 
9. Næste møde(r): tirsdag d. 19. november 2013 kl. 16.30 
10. Personale og fortrolige sager 

 
Bestyrelsesmødet blev indledt med en besigtigelse af driving range, hvor planerne for en evt. overdækket 
driving range blev fremvist og gennemgået af Jacob Søholt. 
Ad 1. Godkendelse af referat fra 23. september 2013 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt. 
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Ad 3. Orientering fra: 
a) Formanden 

Aarhus Vand har været på besøg for at diskutere etablering af et regnvandsreservoir ved 
par3 banen. Formålet er at spare på det dyre drikkevand til vanding af greens og delvis 
erstatte det med vand fra et regnvandsreservoir. Det forventes, at vi kan spare 30-50% 
af det nuværende forbrug. Det nuværende vandhul skal laves om, så det bliver tæt og 
vandet kan gemmes til vanding. Aarhus Vand var positive overfor planerne, som der 
arbejdes videre med. 
 
 
Bo, som har været praktikant, stopper ultimo oktober. Han erstattes senere af en ny 
praktikant, som der på nuværende tidspunkt er 8 ansøgere til. 
 
Formanden deltager i det kommende regionsmøde under DGU i Vejle. 
 
Areallejekontrakten er nu endelig klar. 
 

b) Forretningsføreren. 
Probox er blevet opdateret og lever nu op til det, som vi fik stillet i udsigt, da den indkøbt. 
 
Ingenium som bl.a. arbejder med banelayoutet til vores kommende baneguide er snart 
klar til at levere det lovede materiale. 
 

Udvalgene. 
 
Baneudvalget har været i kontakt med den økologiske golfbane Møllekilde golf ved Knud Erik Busk.  De 
anvender ikke ukrudtsmidler men i stedet mikroorganismer i form af Terra biosa. Det har Ulrik også erfaring med og 
vil arbejde videre med dette og andre miljømæssige tiltag. 
 
Herudover kan det nævnes, at det næste møde i baneudvalget, omhandler planerne for næste år.  
Medlemmerne medbringer ønsker fra de forskellige grupper og klubber i klubben. Der er opsat bænke. HC 
arbejder på tordenhytter, der måske gennem et medlem i klubben kan produceres billigt, der ses nærmere 
på dette. Vi har haft kontakt med Henrik Groth, der vil kigge på mulighederne for opsætning af lynaflederne. 
Endelig har Ulrik indgivet ønsker til Tove og Charlie om indkøb af nye maskiner til næste år og i samråd 
med Niels Halleløv arbejdes der på oprettelse af en regnvands opsamling, så udgifterne til vanding kan 
reduceres og miljøet skånes. 
 
Turneringsudvalget har afholdt møde, hvor der var evaluering af året, der er gået samt planer for 2014.  
 
Sportsudvalget har ikke noget nyt til mødet. 
 
Sponsorudvalget har afholdt møde. Der er udarbejdet et nyt sponsorprospekt og planen for 
netværksaktiviteterne i 2014 er ved at være på plads. Herudover kan det nævnes, at der er udarbejdet et 
efterårstilbud på greenfee til 200 kr. der gælder indtil der skal spilles til vintergreens. 
 
Trivsel og kommunikation har afholdt møde, hvor der blev arbejdet med kommende arrangementer af 
social karakter. Der har været henvendelser omkring lån/leje af klubbens lokaler. Det er lidt uklart, hvornår 
der er tale om en gratis klubaktivitet og hvornår der er tale om lokaleleje, som skal betales, når 
Restauranten ikke står for arrangementet. Klubhusudvalget udarbejder retningslinjer til næste møde. 
 
Begynderudvalg: Onsdagsturneringerne er slut for i år. Der har været et gennemsnit på 50 deltagere pr. 
gang. 
Turneringerne fortsættes om lørdagen i oktober måned, med et fremmøde på 1. gang 35. 
Herefter går udvalget i vinter hi. 
 
Klubhusudvalg: Byggeriet – intet nyt.  Mogens har indkaldt til møde 24.10.2013 
 
Afhjælpning af hævninger i belægningen i gården: Der afholdes afleveringsforretning 24.10.2013 
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Kaare Sølvsten – arkitekt indsender ansøgning om tilladelse til indretning af Pedelbolig i det nuværende 
sekretariat i denne uge – så må vi se om vi overhovedet må indrette en bolig. 
 
Arne er ved at udvide Rododendron bedet på terrassen. Det bliver flot. 
 
Den smadrede rude i Proshoppen er skiftet. 
 
Dør til depotrum og gulvet i depotrummet repareres i uge 43 2013 
 
Lars Eeg arbejder med at ”tune” varme og ventilationsanlæg samt opdatere driftsmanualen. 
 
Vi har endnu ikke hørt nyt om tilskud til etablering af solcelle anlæg. 
 
 
4 Økonomi. 
Kassereren gennemgik resultatet for 3. kvartal. Vi har stadig udsigt til overskud, hvilket er positivt.  
 
Tove oplyste, at revisoren er i gang med at gennemgå bilag og han vil evt. i samarbejde med 
økonomiudvalget udarbejde en nærmere analyse af de konti, hvor der er større afvigelser. Dette for at 
sikre, at bestyrelsen har det bedste beslutningsgrundlag for at udarbejde budgettet for 2014 og 2015. 
 
Inden næste møde skal de respektive udvalg have indsendt deres ønsker til 2014, hvorefter der kan 
opstilles et budget. 
 
5 Driftsoptimeringer. 

a) Elforbrug 
Der er ved at blive monteret LED-pærer alle de steder, hvor det er hensigtsmæssigt. Pumpen til 
jordvarmen justeres løbende, så elforbruget kan optimeres. Det skal undersøges om der kan spares 
el på ventilationen, da den muligvis kører mere end nødvendigt. 
 

b) Opstilling af trådløst netværk 
Vores trådløse netværk yder desværre meget dårligt. Jacob og Charlie er ved at undersøge, hvad 
bedre hardware koster. Herunder skal det vurderes om vi med den nye løsning kan tilbyde WIFI til 
klubbens medlemmer i klubhus området. 
 

c) IP telefoni 
Projektet med IP telefoni har været på stand by et stykke tid, men nu tages det op igen for at se om 
det er fordelagtigt at skifte over til IP telefoni. 
 

6 Status på projekter. 
Under dette punkt behandler vi større tiltag, som vi i bestyrelsen gerne vil gennemføre, hvis økonomien 
tillader det. Disse projekter er stadig i undersøgelsesfasen for at forberede med tilladelser, finansiering, 
behovsafdækning osv.  
 

a) Hul 15 – Intet nyt. 
 

b) Peters gård – Intet nyt.  
 

c) Overdækning af driving range. 
Der arbejdes fortsat med de to indkomne tilbud.  

d) Tordenhytter 
Baneudvalget arbejder fortsat på at finde den mest optimale løsning. 
 

e) Solceller 
Tilskudsmuligheder til 70 paneler undersøges. 
 

f) Vandtank/bassin 
Som allerede nævnt arbejdes der videre med mødet med Aarhus Vand. 
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g) Evt. pedelbolig Det undersøges om en del af klubhuset må udlejes til evt. pedelbolig. 
 
7 Forretningsplanen for 2014 – 16 
Sportsudvalget har udarbejdet deres forslag til forretningsplanen. Trivsels- og informationsudvalget har 
deres klar til næste møde. Så er vi ved at være i mål og der kan snart udarbejdes en samlet plan for de 
kommende tre år. 
 
8 Evt. 

Der skal afholdes et statusmøde med klubber i klubben.  
 
9 Næste møde(r): tirsdag d. 19. november 2013 kl. 16.30 
 
10 Personale og fortrolige sager. 
 
 
 
 
Århus d. 6. november 2013 
 
 
H. C. Ralking  Niels Halleløv  Tove V. Pasalic 
 
 
Thor Pedersen Knud Høgh  Marianne Maegaard 
 
 
Per Bech  Poul Lindberg 
 


