
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 
29. oktober 2008 

 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 29. oktober 2008 
i klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede: var bestyrelsen + forretningsføreren – afbud fra Jørgen Winther – Bjarne Svensson 
og Hans Christian Thøgersen 

Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Orientering fra  

• Formanden  
• Forretningsføreren 
• Udvalgene  

3. Regnskabs gennemgang balance pr. 30/9-08 (balancen udsendes sidst i denne 
uge), samt 1. forslag til budget 2009 

4. Generelle sager 
• Byggesagen  
• Maskinindkøb og finansiering 

5. Enkeltsager: 
• Ingen sager p.t. 

6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 

1.  Godkendelse af referat 

Referatet fra mødet den 25. august 2008, vil blive underskrevet på mødet den 19. 
november 2008.  

2. Orientering fra: 

• Formanden 

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

• Forretningsføreren 

1. Orienterede om et tilbud fra forsikringsselskabet Tryg, om en 
sundhedsforsikring til de ansatte.  

Bestyrelsen besluttede, at samtlige fastansatte administrations- og 
greenkeeper medarbejdere kan få tegnet en sådan sundhedsforsikring.  

2. Orienterede om problemerne i forbindelse med opfyldning af 
papirhåndklæder og toiletpapir. Der forsvinder ganske enkelt rigtig meget af 
begge dele. Foreslog at der blev indkøbt 2 elektriske håndtørrer. 



Det blev besluttet, at indkøbe 2 stk. håndtørrer en til herre toiletterne og en 
hos damerne. 

3. Indkaldelse til fællesmøde i Herning den 20. november 2008 kl. 19.00 i De 
samarbejdende golfklubbers forening. 

Marianne Maegaard og Charlie Herbst deltager 

• Udvalgene 

Informations- og trivselsudvalget – Niels Eilif orienterede om status på 
klubbens hjemmeside. Der er nu fremkommet tilbud på programmer til 
etablering af en ny hjemmeside, tillige er der et tilbud for at lave denne. De 
samlede omkostninger vil beløbe sig til ca. 100.000 kr. Håber at kunne forhandle 
med programleverandøren om at få prisen for programmerne reduceret.   

Der er nu afholdt det første møde med DGU vedr. medlemsundersøgelsen, der 
påbegyndes den 15. januar og sluttes den 3. februar. 

Informationsudvalget anmoder om, at der i den kommende tid skal udfoldes 
bestræbelser for at Informations- kommunikationsstrategien bliver 
implementeret. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte etablering af ny 
hjemmeside. 

Baneudvalget – Mekaniker ansat pr. 1. december med henblik på primært selv 
at kunne lave service og eftersyn af maskiner og sekundært at klippe banen i 
det omfang, der er tid til det. 

  

Banegennemgang blev delt over to dage, den 10. september og den 6. oktober, 
hvor baneudvalget kørte banen igennem og forelagde ideer til baneændringer og 
forbedringer. Kiggede også på haven, hvor krattet vil bliver renset af Ulrik, når 
der er tid til det. 
Alle ideer bliver registreret på tegninger og en beskrivelse af ideerne vil blive 
udarbejdet gennem vinterperioden. Budgetoverslag for ændringerne vil blive 
udarbejdet, og herefter vil ændringerne blive prioriteret. 

  

Jørgen Østergaard sender en liste over træer, der må plantes på banen, til 
Henrik Vinther. 

  

Tilladelse til oprensning af banens søer er kommet, -  skal dog afvente 
høringsfrist fra interesseorganisationer, men endelig godkendelse forventes 
udnyttet i løbet af efteråret. 
 

3.  Økonomi 

Balancen pr. 30. september 2008 tillige med 1. forslag til budget for 2009 blev 
fremlagt. Balancens tal fremvist et tilfredsstillende resultat, og budgettet bliver 
taget op på næste møde hvor de sidste udvalg også har deres budget tal klar. 



4. Generelle sager 

• Byggesagen 

Formanden orienterede om status på byggesagen. Og bestyrelsen har nu 
besluttet sig at arbejde videre med Arkitemas forslag, andre forslag er der ved 
blevet sat i venteposition. Der er fortsat forhandlinger i gang med Arkitema 
vedr. indretning mv.  

Bestyrelsen besluttede, at det nu var tid til, at der informeres på klubbens 
hjemmeside om byggesagen. Jørgen Østergaard udarbejder denne orientering. 

5. Enkeltsager 

Udskiftning af maskiner – Der er nu fremkommet tilbud på de af 
chefgreenkeeperen ønskede udskiftninger i maskinparken. Den samlede 
omkostning bliver på godt 1. mill. kr. + moms. 

Torben Thomasen kunne oplyse, at ved køb af ovennævnte maskiner, kunne den 
af generalforsamlingen besluttede kreditramme stadig overholdes.  

Bestyrelsen besluttede derfor at efterkomme baneudvalgets indstilling om køb af 
de nye maskiner. 

6. Eventuelt: 

Det blev besluttet, at afholde en ekstraordinær generalforsamling omkring den 
15. januar 2009, med et punkt på dagsordenen: Klubhus udvidelse. 

7. Næste møde: 

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde den 19. november 2008 kl. 17.00 

Møde blev hævet kl. 21.45 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  


