
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 
25. august 2008 

 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 25. AUGUST 
2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede: var bestyrelsen + forretningsføreren.  

Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat/er. 
a) Fuldstændigt referat 

2. Orientering fra  
• Formanden  
• Forretningsføreren 
• Udvalgene  

3. Regnskabs gennemgang balance pr. 31/7-08 (balance vedlægges som bilag nr. 1) 
4. Generelle sager 

• Byggesagen (bilag 2 vil blive udleveret på mødet) 
• Informationsstrategi 2008 (bilag 3 vedlægges) 
• Lukning af banen (klubber i klubben) 

5. Enkeltsager: 
• Udskiftning af maskiner mv. (bilag 4 vil blive fremsendt onsdag) 
• Oprydning på banen efter matcher 

6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 

1.  Godkendelse af referat 

Referatet fra mødet den 16. juni 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. Indkaldelse til generalforsamling i Jyske Klubbers Samarbejde. Mødet 
afholdes i Jammerbugtens Golf Clubs klubhus, den 20. september 2008. Fra 
Mollerup Golf Club deltager Marianne Maegaard og forretningsføreren. 

2. Betinget skøde på ejendommen Mollerupvej 5, matr.nr. 14a, Terp, Århus 
Jorder, samt delnr. 2 af ejendommen matr.nr. 14e, Terp Århus Jorder, der 
arealoverføres til matr.nr. 14a, er fremsendt til underskrift, tillige med 
anmodning om betaling af klubbens andel af afgiften ved skødets tinglysning. 

Skødet blev underskrevet, og vil blive tilbagesendt til kommunen. 



3. Arbejdet med bygning af de 5 nye garager skrider planmæssigt fremad, og 
forventes færdig medio september. 

4. Der vil i begyndelsen af september måned blive udsendt materiale til 
udvalgene, for at udvalgene skal kunne lave budgetforslag til den kommen 
sæson. Der vil blive udsendt et estimat på det enkelte udvalgs regnskab for 
indeværende sæson. 

• Udvalgene 

Eliteudvalget - Svar til Ronnie Raahauge, Vestlollands Golfklub – hcp 4,6 – 19 
år. Ønske om medlemskab i Mollerup fra sommeren 2009. 

Bjarne Svensson svare Ronnie Raahauge. 

Sportslige resultater: 

DM turneringen: 

1. Division: Sluttede som nr. 3 

3. Division: Vindere af deres kreds og skal spille oprykningsspil d. 13.09 i Rold 
Skov mod Ikast 

4. Division: Vindere af deres kreds og skal spille oprykningsspil d. 14.09 i 
Silkeborg – men kun hvis 3. divisionsholdet vinder deres match. 

Fusionsholdet (damer) blev nr. 2. 

Jinjira, Mikkel Markfoged og Christian Vinther deltog i DM  - Jinjira klarede cuttet 
og blev nr. 14. 

Jesper Egegaard blev en flot nr. 1 i Lillebælt d. 19.07 – efter 6 omspilshuller. 
Kristian Trads blev nr. 9. 

Jesper Vinther og Mikkel Markfoged deltog på Ecco Tour – Jesper klarede cuttet 
og blev nr. 24 i et skrapt felt. 

Jesper Vinther er nu vores anden spiller med et plus handicap efter en flot 64’er 
i Mollerup d. 21.08. 

Jinjira og Christian Vinther deltog i DIAC Open i Silkeborg sammen med de 
bedste spillere i Danmark – Christian klarede cuttet. 

Vores landsholdspiller – Jinjira – deltog sammen med øvrige landsholdspillere i 
en international turnering i Finland og blev nr. 11. 

Debat om udvidelse af Fusionsholdet for piger mellem Mollerup, Århus Ådal og 
Århus G.C. til at gælde alle pigerne – Henrik orientere.  

Henrik Vinther orienterede om stillingtagen til at samle alle damehold i Århus 
under fusionsholdet Golf Team Aarhus, for at kunne være mindre sårbar i 
forbindelse med sætning af hold. Samtidig kan der rokeres mellem holdene, 
hvilket ikke kan lade sig gøre i ny sæson, da DGU laver turneringsreglerne om.  



Bestyrelsen godkendte en samling af damespillerne under FH Golf Team Aarhus. 

 

Informations- og trivselsudvalget – Niels Eilif orienterede om status på 
klubbens hjemmeside. Som tidligere omtalt kommer der ikke flere opdateringe 
på det program som hjemmesiden benytter. Der vil derfor blive indledt 
forhandlinger om pris på et nyt program, samt programmering af en ny 
hjemmeside. Det er tanken, at en sådan ny hjemmeside skulle være færdig til 
sæsonen 2009. 

Informations- og Trivselsudvalget indstillede til bestyrelsen, at der gennemføres 
en medlemsundersøgelse for at få medlemmernes vurdering af en lang række 
forhold i klubben. Gennem en sådan undersøgelse vil bestyrelsen, udvalgene og 
de forskellige funktioner få et værktøj til at udvikle klubben i de kommende år, i 
overensstemmelse med medlemmernes ønsker. Undersøgelsen skal 
gennemføres i begyndelsen af 2009 i samarbejde med DGU, der har det 
systemmæssige set-up og erfaring fra gennemførelse af tilsvarende 
undersøgelser i en række klubber. Omkostningerne beløber sig til kr. 15.000 
samt porto til udsendelse af breve til medlemmer, der ikke har indberettet 
mailadresser.  

Bestyrelsen besluttede, at Informations- og Trivselsudvalget gennemfører 
undersøgelsen i samarbejde med DGU., men bestyrelsen holdes løbende 
orienteret om forløbet, og skal give den endelige godkendelse af spørgsmålene. 

Baneudvalget – Banen er i OK stand – men få steder har der været uheld med 
maskiner, som giver afsvedet græs på grund af spild af olie. 

Indkøbt og udlagt green græs til par 3 banen. 

Banen er ved at blive gjort klar til klubmesterskaberne, men der er svære 
arbejdsbetingelser grundet mange matcher – banelukninger i løbet af ugen. Bl.a. 
fuld match dagen før klubmesterskabernes første weekend.  

Har fået referat fra Aarhus kommune vedrørende gennemgangen for 3 mdr. 
siden – ikke fyldestgørende referat – men vi følger op på det. 

Har ansøgt om oprensning af søerne på området og Ulrik har møde med Hoppe 
fra kommunen den 26. august. 

Søger ny mekaniker, som led i en personalerokering. 

Juniorudvalget - Der har i årets sommerlejr været 18 deltagere heraf 6 piger. 
Normalt har vi tidligere haft godt 30 deltagere. 

I holdkredsturneringen fik vores A hold en flot 3 plads – B Holdet fik en 5 plads. 
Samlet blev Mollerup nr. 2. 

Juniorudvalget og Mollerup Golf Club er vært ved den sidste holdkredsturnering 
den 20. september, og der kommer ca. 50 spillere. 

DGU-Holdturnering (tidligere Thomas Bjørn Cup) er pigerne gået videre til 
landsdelsfinalen, der afvikles den 28. september. 



Danmarks Serien – vi kom på en sidste plads, men er blevet mange erfaringer 
rigere. 

Det er juniorudvalgets opfattelse, at juniorlokalet endnu ikke er bragt i orden, 
jfr. aftalen med restauratøren. 

I forbindelse med den medlemsundersøgelse som Informations- og 
Trivselsudvalget vil igangsætte, vil juniorudvalget også gerne have junior 
spørgsmål med. 

Juniorudvalget ville gerne have præciseret hvilken procedurer, der er den 
gældende for godkendelse af bilag vedr. juniorarbejdet.  

Proceduren er den, at udvalgets formand kvitterer på bilaget, inden udbetaling 
kan foretages.  

3.  Økonomi 

Balancen pr. 31. juli 2008 blev fremlagt. Denne viste en god overensstemmelse 
med budgettet. Ud fra de på nuværende tidspunkt kendte tal, er det 
forretningsførerens opfattelse, at klubben vil komme ud med et overskud i 
indeværende sæson. 

5. Generelle sager 

• Byggesagen 

Formanden orienterede om status på byggesagen. Og bestyrelsen gennemgik de 
2 fremsendte forslag til et nyt klubhus. I det ene projekt havde arkitekten 
udarbejdet et forslag der gik ud over den tilladte byggelinie. 

Bestyrelsen besluttede i den forbindelse, at formanden kontakter kommunen, for 
at få en tilkendegivelse af, om der er mulighed for at give dispensation for 
byggelinien. Vil der være denne mulighed, skal begge arkitekter have besked om 
dette, i det det efter al sandsynlighed vil ændre det projekt der er holdt inden 
for den nuværende byggelinie. Er det ikke muligt at få en tilkendegivelse, skal 
den arkitekt der er gået ud over den nuværende byggelinie have mulighed for at 
ændre sit projekt. 

• Informations- og kommunikationsstrategi  

Informations- og trivselsudvalget havde udarbejdet et forslag til Informations- 
og kommunikationsstrategi for klubben. Forslaget var udsendt sammen med 
indkaldelsen til bestyrelsesmødet.  

Niels Eilif gennemgik i hovedtræk formålet med denne strategi, der i hovedtræk 
gik på, at information og intern kommunikation vil fremme ikke kun et godt 
arbejdsmiljø men også det sociale liv i Mollerup Golf Club. Det er udvalgets 
opfattelse, at det er vigtigt med en åben – levende og engageret information og 
kommunikation om alt hvad der rører sig i klubben. 

Kommunikationsmidlerne er Molligan – Hjemmesiden – Golfbox – Nyhedsbreve -
Pressemeddelser – opslagstavler. 



Bestyrelsen tog udvalgets strategi forslag til efterretning, og vil herefter 
implimentere strategien i det daglige arbejde i klubbens forskellige udvalg mv.. 
Strategien lægges ud på hjemmesiden. 

• Lukning af banen 

Dette punkt blev rejst, da der fra seniorklubbens formand var skrevet et indlæg 
på klubbens hjemmeside, vedr. seniorklubbens matchafvikling. Seniorklubben 
var af den opfattelse, at de havde en aftale om, at de hver tirsdag havde ret til 
banelukning. 

Bestyrelsen meddelte i denne forbindelse, at alle klubber i klubben kun havde 
ret til banelukning i forbindelse med afvikling af venskabsmatcher. Dette betyder 
således, at seniorklubben ikke har ret til den af dem praktiserede banelukning 
om tirsdagen. Der vil på disse tirsdage være ret til indfletning på 1. tee, efter 
princippet ”fortrinsret”. 

 

5. Enkeltsager 

• Udskiftning af maskiner – Fra chefgreenkeeperen er der kommet et ønske 
om udskiftning af vores roughklipper, da der i indeværende sæson har været 
ikke ubetydelige ekstraordinærer reperationer af denne ca. 55.000 kr..   

Forretningsføreren oplyste i den forbindelse, at maskinen er 9 år gammel og 
er afskrevet. Der er lige blevet lavet topstykke på motoren, men alligevel er 
der stadig problemer med maskinen. 

Henrik Vinther – forretningsføreren og chefgreenkeeperen har derfor haft en 
generel snak om de maskiner der er på priotetslisten fra 2009 og frem til 
2011. I den forbindelse blev vi enige om, at fremskaffe et pakke tilbud på de 
prioterede maskiner. Vi har modtaget 3 tilbud fra Ole Mathiesen (John 
Deere) – Svend Carlsen (Torro) og fra Svenningsen (Jacobsen). Beløbet 
blever ca. 1.1 – 1.2 mill. kr. + moms. 

Der er naturligvis flere muligheder for finansiering af et sådant køb, men 
inden en egentlig købsforhandling vil vi meget gerne have bestyrelsens 
tilkendegivelse af et samlet køb. 

Bestyrelsen besluttede i den forbindelse, at handlen først skal ske i det nye 
år, og kan kun ske såfremt den kan holdes inden for den af 
generalforsamlingen givne kreditramme. 

• Oprydning på banen efter matcher 

I forbindelse med den seneste klubturnering (The 19. Hole´s) blev der 
fundet ca. 50 flasker rundt omkring på banen. 

 

6. Eventuelt: 

Der var intet til eventuelt. 



7. Næste møde: 

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde den 17. september 2008 kl. 17.00 

Møde blev hævet kl. 21.30 af formanden.  

Referatet er sendt og skrevet af: Charlie Herbst 

 


