
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 
3. april 2008 

 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 18.00 den 3. APRIL 2008 i 
klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede: var bestyrelsen + forretningsføreren. Torben Thomasen havde sendt afbud grundet 
ferie: 

Den udsendte dagsorden blev ændret før mødet til følgende: 

1. Forrige referat 
2. Konstituering 
3. Økonomi 

• Balance pr. 31/03-2008 
4. Orientering fra udvalgene 
5. Orientering fra sekretariatet 

• Forretningsorden for Mollerup Golf Clubs bestyrelse 
• Forretningsplan for Mollerup Golf Club 
• NGU – introduktionskort (Jørgen Østergaard – Jørgen Winther) 
• DGU – introduktionskort (Dorte Grau – Henrik Vinther – Torben 

Thomasen - Marianne Maegaard – Bjarne Svensson) 
• Bagskabe 
• Baneguide 
• Ansøgning om aktivitetsstøtte for børn og unge 
• Tilskudsregnskab for kalenderåret 2007 
• Hjemmesiden 

1. Opdatering 
2. Eventuel fornyelse/ændringer 

• Årlig besigtigelse af Mollerup Golfbane 
• Hole in one tavle 
• DGU – meddelelser 
• The 19. Hole anmoder om tilladelse til fyrværkeri i forbindelse med 

fødselsdagsfest på lørdag. 
6. Evt. 

 

1.  Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt og underskrevet. Forretningsføreren meddelte, at 
generalforsamlingsreferatet var blevet underskrevet af dirigenten.  

 

 

 

 

 



2.   Konstituering 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand: Jørgen Østergaard Nielsen 

Næstformand: Jørgen Winther 

Kasserer: Torben Thomasen 

Udvalgsposter: 

Baneudvalget: Dorte Grau 

Turnerings- og 

Begynderudvalget: Marianne Maegaard 

Juniorudvalget: Bjarne Svensson 

Eliteudvalget: Henrik Vinther 

Klubhus- og 

Sponsorudvalget Jørgen Winther 

Informations- og 

Trivselsudvalget: Niels Eilif Hansen 

3.  Økonomi 

• Balancen pr. 31. marts 2008 blev fremlagt. Denne viste et fornuftigt 1. kvartal, og 
toges til efterretning. 

4.  Orientering fra udvalgene 

• Baneudvalget: Kommunens Årlige besigtigelse af Mollerup Golfbane er fastsat til den 
13. maj kl. 9.00. Fra klubbens side deltager formanden – baneudvalgsformanden – 
Henrik Vinther – forretningsføreren samt chefgreenkeeperen. 

• Turnerings- og begynderudvalget: Grundet formandens ferie bliver det formanden 
for turneringsudvalget der holder åbningstalen ved åbningsturneringen. 

Der er kommet nye golfregler i indeværende sæson bestyrelsen besluttede at der 
indkøbes 500 publikationer af disse nye regler. Medlemmerne vil kunne afhente et 
gratis eksemplar i sekretariatets åbningstid. 

Marianne Maegaard og forretningsføreren deltager i DGU´s møde i Ålborg vedr. de 
nye regler. 

• Eliteudvalget: Damefusionsholdet er gået i gang med fællestræning ligesom der er 
blevet gennemført en omgang spil på Mollerup Golf Clubs baneanlæg. Der er 
skrevet til DGU for at klage over deltagebestemmelserne for fusionshold, hvor 
propositionerne er blevet ændret.  



Der er planlagt en træningstur til Tyskland for 20 spillere fra elitetruppen. 

Der skal findes en ny holdleder til 3. division og Fin Pugholm er ikke afvisende. 

Der afvikles stiftende generalforsamling i Mollerup Erhvervsklub den 21. april.  

• Juniorudvalget: Træningen er startet tirsdag den 1. april, træningen foregår 
tirsdage mellem kl. 15 -17 samt onsdage mellem kl. 15 – 17. Begge dage er der 
efterfølgende træning sammen med herreeliten. 

60 juniorer er foreløbig tilmeldt træningen, der er i alt 8 juniorhold til træning og 
der er fortsat plads til et hold uden banetilladelse tirsdage mellem kl. 15.00 og 
16.00 

Juniorudvalget afholder møde den 16. april kl. 17.00. Der forsøges p.t. at få udvidet 
udvalget med Lars Warming og Jesper Høybye 

Der er indgået juniorsamarbejde med Aarhus Aadal Golf Club og Aarhus Golf Club, 
samarbejdet har følgende målsætning: 

1. Fælles ranglisteturnering (Århus Junior Open). Det er meningen at denne 
turnering skal gå på skift mellem de 3 klubber. Første gang i 2009. 

2. Fælles junior byturnering for spillere over hcp 36 

3. Mere følger 

• Informations- og trivselsudvalget: Der arrangeres et møde snarest i redaktionen af 
Molligan, ligesom der udarbejdes ny baneguide. Den gamle gælder ikke mere. 

   5. Orientering fra sekretariatet: 

• Forretningsordenen blev udleveret til bestyrelsen. Forretningsplanen og 
kompetancediagrammet tilrettes den nye konstituering. 

• NGU og DGU – introduktionskort blev udleveret til bestyrelses- medlemmerne. 

• De nye bagskabe er nu færdig opstillet og i de skabe der skal el i er denne 
installation også gennemført. Der er skrevet ud til medlemmer på skabsventelisten 

• Ansøgning om aktivitetsstøtte for børn og unge, samt tilskuds-regnskabet blev 
underskrevet af bestyrelsen. 

• Sekretariatet er i fuld gang med at opdatere klubbens hjemmeside. Det ville være 
en god idé med en fornyelse/ændring af hjemmesiden. Eventuel med et mere 
arbejdsvenligt program. 

• Der er ikke mere plads i greenfee lokalet til Hole in one plaketter. Bestyrelsen 
besluttede at der skulle indkøbes tavler til Hole in one. På tavlerne skrives dato - hul 
og navn. Gamle Hole in one skal overføres til de nye tavler, og de gamle plaketter 
udleveres til spilleren, men først når tavlerne er færdige. 

• DGU – meddelelser skal for fremtiden sorteres inden de sendes til bestyrelsen. 
Forretningsføreren foretager denne sortering. 



• The 19th Holes anmodning om fyrværkeri i forbindelse med fødselsdagsfest, blev af 
bestyrelsen afslået. 

6. Eventuelt 

•••• Bestyrelsesmøderne fremover blev fastsat til følgende datoer 5. maj kl. 17.00 og 
16. juni kl. 17.00 ingen møde i juli. Efter sommerpausen afholdes møderne hver 
den 3. mandag i måneden. 

•••• Der indkøbes en ekstra sponsortavle til Klubhus gavlen. 

 

Møde blev hævet kl. 21.15 af formanden.  

Referatet er sendt og skrevet af: Charlie Herbst 

Godkendt af: 

 

 

Jørgen Østergaard                      Dorte Grau                     Torben Thomassen 

 

 

Jørgen Winther                            Henrik Vinther               Marianne Maegaard 

 

 

Niels Eilif Hansen                                      Bjarne Svensson  

 


