
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 
16. juni 2008 

 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i 
klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede: var bestyrelsen + forretningsføreren, der var afbud fra Hans Christian Bech Thøger-
sen.  

Dorte Grau var inviteret til en afskedsmiddag i pausen. Dorte Grau blev her takket for det 
store arbejde hun gennem årerne havde udført for klubben. 

Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat. 
2. Orientering fra  

• Formanden  
• Forretningsføreren 

1. Tilbud på 5 stk. nye carporte 
2. Ansættelsesaftale med Ulrik Sørensen 
3. Orientering om henvendelse til banker 
4. Børneattester 

• Udvalgene  
3. Regnskabs gennemgang balance pr. 31/5-08  
4. Generelle sager 

• Byggesagen 
• Priotetsplan for udskiftning af maskiner mv. (bilag vedlægges) 

5. Enkeltsager 
6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 

1.  Godkendelse af referat 

Referatet fra mødet den 7. maj 2008 blev godkendt og underskrevet.  

 

2. Orientering fra: 

• Formanden 

Formanden have ikke noget specifikt til orienteringspunktet, idet det meste ville 
komme under punkt 4.  

• Forretningsføreren 

1. I forlængelse af beslutningen truffet på mødet den 7/5, var der nu frem-
kommet et tilbud på etablering af 5 nye vognly til golfcars. 



 

Tømrerarbejde: 22.645, - kr. 

Smedearbejde: 28.700, - kr. 

Hertil kommer arbejde på jorden, samt låsesmeden. 

Bestyrelsen besluttede, at arbejdet iværksættes. Der tages dog forbehold for 
at tømrer selv sætter sokkelsko. 

2. Ansættelseskontrakt med Ulrik Sørensen er nu underskrevet. 

3. Forretningsføreren meddelte, at der var kommet svar retur på klubbens hen-
vendelse til banker vedr. eventuel finansiering. 

Bestyrelsen besluttede, at udvalget til finansiering skulle gennemgå de frem-
sendte henvendelser, for eventuelt videre forhandlinger. 

4. Forretningsføreren oplyste, at der kun var kommet 3 børneattester retur.   
Formanden for juniorudvalget rykkes.  

 

• Udvalgene 

Begynderudvalget – Til onsdagsturneringerne er der god tilmelding. Desværre 
var der ikke fra Mollerup den store tilslutning til fællesmatchen mellem Aadalen 
m.fl. 
 
Planmæssig afholdelse af begynderprøver. 
 
Regel- og handicapudvalget – Stor interesse for regulering af handicap på 
baggrund af scores fra spillede 9 huller. Charlie oplyste, at vi ca. havde dobbelt 
så mange scorekort fra 9 hullers runder som for 18 hullers runder. Sekretariatet 
holder nøje øje med udviklingen. 
 
De første turneringer i år blev ikke tællende (10% reglen) – vi holder ligeledes 
øje med udviklingen her. 
 
En del scorekort afleveres mangelfuldt udfyldt – der trænger til en opstamning 
på det område. 
 
Turneringsudvalget – Minimum antal tilmeldte til turneringer bør ændres fra 
nuværende 16 til ?, af hensyn til sponsor. Vi holder øje med antal tilmeldte til 
den enkelte turnering her i 2008 og vurderer så ved sæsonafslutningen, for 
eventuelle ændringer til sæsonen 2009. Ny tænkning af en eller anden slags skal 
der til, det står fast. Både hvad angår format og antal turneringer. 
 
Der har været afholdt et møde med de turneringsansvarlige, mødet var gen-
nemgående konstruktivt og positivt. 
 
Hvad angår Royal Unibrew, skal vi også til næste sæson gøre noget mere rekla-
me og frem for alt information om turneringen.  



 

 

Eliteudvalget – Alle hold i Danmarksturneringen er kommet godt fra start. Vo-
res piger som deltager på det nye fusionshold sammen med Århus Ådal og Århus 
Golf Club er placeret som nr. 1 i 2. division. Mollerup pigerne i Danmarksserien, 
som hovedsageligt består af juniorer, har haft en svær start og ligger placeret 
nederst i rækken, men slutter af med 2 hjemmekampe, som nok skal ændre på 
den situation. 

Herrerne klare sig godt. 1. divisionsholdet er placeret som nr. 2 med samme po-
inttal som nr. 1 - Skive. Vores hold delte 9 - 9 med Skive på udebane - et virke-
lig godt resultat. Holdet slutter turneringen af med en hjemmekamp mod Skive 
og en udekamp mod Hjørring - en spændende slutning, hvor chancen for at del-
tage i oprykningsspillet er tilstede. 
 
Vores hold i 3 division har 4 point, hvilket er det samme som de andre hold i 
rækken. Dvs. at alt kan ske - både op- og nedrykning er en mulighed, så det 
bliver en spændende afslutning, hvor de indbyrdes resultater hjemme/ude kan 
få stor betydning. 
 
4. divisionsholdet har klaret sig rigtig godt. Holdet fører suværent deres række - 
oprykningsspillet er næsten sikret. Holdet er dog afhængig af at vores 3. divisi-
onshold rykker op i 2 division, fordi man ikke må have to hold i samme division. 
Så må sige at det bliver en spændende afslutning for alle holdene i weekenden 
9. og 10. august. 

  
Individuelt klare Mollerup sig også flot - sidst med en flot 1. plads til Jesper Vin-
ther i "Vejlematchen", hvor en stor del af den danske elite deltog - i samme 
match fik Christian Vinther en flot 5. plads - dejligt at se Mollerup G.C. markerer 
sig på landsplan. 

Eliteudvalget anmoder bestyrelsen om en fast månedlig spille dag.  

Bestyrelsen besluttede at eliteudvalget kunne disponere over 1 time én gang om 
måneden på en torsdag fra kl. 17 – 18. Ordningen træder i kraft fra 1. august 
2008.  

Erhvervsklub – klubben har afholdt et arrangement med spil på banen og ef-
terfølgende samvær i restauranten, og der var meget stor ros til The 19. Hole. 

Informations- og Trivselsudvalget – Molligan er nu udsendt, og der har væ-
ret en stor del ros til det nye format, ligesom medlemmerne er meget glade for 
at bladet nu igen udsendes. Redaktionsudvalget forespurgte i den forbindelse, 
om det næste nummer der kommer til september (deadline 1. august) også 
kunne udsendes. 

Niels Eilif forespurgte, om der kunne bevilges en journalist til at være behjælpe-
lig med skrivearbejdet til næste nummers temaartikel. 

Bestyrelsen tiltrådte begge anmodninger. 



Niels Eilif oplyste ligeledes, at der forsat arbejdes for at finde det rigtige program 
til en eventuel ny hjemmeside. 

Baneudvalget – Banen er af DGU blevet genratet, men resultatet kendes end-
nu ikke. 

Der afholdes baneudvalgsmøde den 17. juni 2008. Et af de emner der skal dis-
kuteres er vandingsanlægget, der lige pt. ikke fungere ret godt. Der er mange 
udfald grundet for lavt BAR-tryk og det medfører at dele af flere greens ikke 
vandes sufficient. 

Baneudvalget har fået en henvendelse fra seniorklubben vedrørende arbejde på 
greens, når seniorklubben har match om tirsdagen. Specielt er seniorklubben ik-
ke tilfreds med, at greens lukkes, så der pludseligt på et hul skal spilles til "vin-
tergreens", hvilket betyder, at nogle spillere på de enkelte huller spiller til som-
mergreens, mens andre spiller til vintergreens.  
 
Diskussionen udmøntede sig i følgende: Keeperne har brug for at kunne arbejde 
på banen også de dage der er seniorturnering. Andre dage er der også faste 
klubber eller medlemmer der spiller, og de skal ikke generes hver gang. Det 
henstilles at både spillere og keepere tager hensyn til hinanden vedrørende brug 
af banen. 
 
Greenkeeperes brug af timer til anlæg af cykelplads og andet forfalden arbejde 
registreres og medtages til budget oplæg sidst på året. Det samme er gældende 
for materialer, som evt. konteres på baneudvalgsbudgettet. 

 
 Der sendes en ansøgning til Århus kommune om oprensning af søer på banen 

meget snart. 
 

Husudvalget – Bagladen er nu færdigmalet, og med et meget flot resultat. 
Klubhuset som sådan, mangler meget vedligeholdelse, men der vil ikke blive fo-
retaget noget udover det absolut nødvendige, før der er en klarhed om evt. om-
bygning elle nybygning. 

Bestyrelsen tog udvalgenes orienteringer til efterretning. 

3.  Økonomi 

Balancen pr. 31. maj 2008 blev fremlagt. Denne viste en god overensstemmelse 
med budgettet. 

4. Generelle sager 

Byggesagen 

Formanden orienterede om status på byggesagen. Og oplyste, at han vil tage 
kontakt til Arkitema, for at definere vores ønsker til et eventuelt nyt klubhus. 
Honoraret for det arbejde Arkitema indtil nu har udført er betalt. 

Hovedhuset er nu blevet klubbens, i det handlen, der er indgået nu er afsluttet 
og beløbet betalt. Der foretages ikke noget ved bygningen lige pt, da det alt 



andet lige er lettere at opnå byggetilladelse, så længe det gamle hus forsat står 
på grunden. 

Hvad angår gården, er det nu klart, at kommunen åbenbart ikke har nogle inden 
for egne rækker der har ønske om benyttelse at denne. Formanden har talt med 
ejendomsforvaltningen, og fået oplyst at de træningsarealer der pt lejes af 
klubben bagved gården, også i fremtiden ville kunne benyttes af os. Der kunne 
måske være en mulighed for et eventuelt lejemål, men inden dette vil kunne 
komme på tale vil der skulle afholdes et møde.  

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning, og udtrykte enighed med 
formanden. 

Priotetsplan for udskiftning af maskiner mv. 

Der har været afholdt et møde mellem formanden for baneudvalget –
chefgreenkeeperen og forretningsføreren, for at få gennemgået maskinparken 
status lige nu. På mødet blev der udarbejdet en prioritetsplan for udskiftninger 
af maskinerne. Der arbejdes i prioritetsplanen efter at alle maskiner skal være 
afskrevet over en 8 årig periode. 

Bestyrelsen tog planen til efterretning, men udtalte at det ikke betød en endelig 
godkendelse af udskiftningerne. 

 

5. Enkeltsager: 

 Der var ingen enkeltsager til behandling. 

6. Eventuelt: 

Der har været afholdt undervisning af personalegruppen i brugen af ertestarteren. 

7. Næste møde: 

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde den 18. august kl. 17.00 

 

Møde blev hævet kl. 21.30 af formanden.  

 

Referatet er sendt og skrevet af: Charlie Herbst 

 

Godkendt af: 

 

Jørgen Østergaard                                   Torben Thomassen 



 

 

Jørgen Winther                            Henrik Vinther               Marianne Maegaard 

 

 

Niels Eilif Hansen                         Hans Chr. Bech Thøgersen Bjarne Svensson  


