
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 
19. januar 2009 

 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 19. januar 2009 i 
klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede: Bestyrelsen + forretningsføreren – afbud fra Hans Chr. Thøgersen  

Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Gennemgang af balancen pr. 31/12 2008 
2. Gennemgang af budgettet for 2009 
3. Ekstraordinær generalforsamling 13/1 2009 
4. Indskud 
5. Eventuelt 
6. Næste møde 

 

1.  Økonomi 

Balancen pr. 31. december 2008 blev fremlagt. Balancens tal fremviste et 
tilfredsstillende resultat. 

Forretningsføreren oplyste, at der stadig manglede nogle enkelte omposteringer, 
men at dette ikke ville ændre på det flotte resultat. Forretningsføreren oplyste, 
at den interne revisor kun manglede gennemgang af bilagene for december 
måned 2008, og når det var fortaget, ville regnskabet med tilhørende bilag blive 
afleveret til den eksterne revisor for udarbejdelse af klubbens 2008 årsrapport. 

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning, og besluttede samtidig at 
anbefale en større henlæggelse til et kommende byggeprojekt. 

2. Budget 2009: 

Forretningsføreren gennemgik det udleverede budget for 2009. Budgettet 
udviste et overskud før afskrivninger og renter på ca. 1.000.000 kr. og efter 
afskrivninger og renter et overskud på lige knap 250.000 kr.  

Forretningsføreren oplyste, at budgettet var udarbejdet bl.a. på grundlag af de 
af udvalgene fremsendte forslag til delbudgetter, samt at der ikke i budgettet 
var taget højde for eventuelle omkostninger i forbindelse med et kommende 
klubhusprojekt. Såfremt et sådant projekt måtte komme på banen, skulle der 
udarbejdes et nyt budget for 2009.  

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning, men et enkelt udvalg blev bedt 
om endnu engang at gennemgå dets delbudget. Endelig beslutning om 
godkendelse af budgettet og fastsættelse af forslag til kontingent for 2009 vil 
blive truffet på det ordinære bestyrelsesmøde i februar måned 2009.  

 



3.  Ekstraordinær generalforsamling 

Samtlige tilstedeværende blev af formanden bedt om at komme med udtalelser 
om den enkeltes oplevelse af generalforsamlingen, ligesom den enkelte skulle 
oplyse om, hvorledes han/hun havde oplevet stemningen på 
generalforsamlingen. 

Bestyrelsen besluttede at indkalde til medlemsmøder for at give medlemmerne 
mulighed for at fremkomme med ideer og synspunkter og dermed give 
bestyrelsen input til udarbejdelse af nyt forslag til fremlæggelse på en ny 
ekstraordinær generalforsamling. Møderne planlægges til afholdelse tirsdag den 
3. februar kl. 19.00 samt lørdag den 7. februar kl. 10.00. En eventuel ny 
ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 14 dage før den 
annoncerede ordinære generalforsamling den 26. marts 2009. Det blev 
besluttet, at Henrik Vinther skulle kontakte Hans Martin Skou fra Niras 
rådgiverne, som på den ekstraordinære generalforsamling stillede sin ekspertise 
til rådighed vedrørende medlems-inddragelse. Det blev aftalt, at Henrik og Niels 
Eilif deltager i et møde med Hans Martin Skou. 

Det blev også besluttet, at der skal udarbejdes driftsbudgetter for et kommende 
klubhusprojekt 3 driftsår frem i tiden. 

Bestyrelsen besluttede også at orientere medlemmerne ved e-mail/brev om 
optagelse af 150 nye medlemmer, idet disse 150 nye medlemmer vil være en 
nødvendighed for projektets finansiering og økonomi fremover. Bestyrelsen slog 
fast, at en udvidelse af medlemsantallet ikke i henhold til vedtægterne skal til 
behandling på en generalforsamling, selv om der på tidligere 
generalforsamlinger har været behandlet forslag om medlemsudvidelse. Såfremt 
byggeprojektet ikke bliver vedtaget, vil en udvidelse med 150 nye medlemmer 
kunne afvikles over nogle ganske få år ved naturlig afgang af klubmedlemmer. - 
Medlemmerne kan ved besvarelse af tilsendte  e-mail/brev give udtryk for deres 
mening om optagelse af nye medlemmer. 

4. Indskud: 

Nye medlemmer skal ved indmeldelse betale såvel indskud som kontingent, og 
beløbet kan eksempelvis for et ægtepar være ganske stort.  

Bestyrelsen besluttede, at nye medlemmer kan vælge at betale indkud over 3 
rater med 1/3 pr. halvår under forudsætning af tilmelding til betalingsservice 
(PBS). 

5. Eventuelt: 

Følgende annoncerede bestyrelsesmøder ændres således fra den 18/2 til den 17/2 
– fra den 18/3 til den 17/3. Ingen ændringer af mødetidspunkt og sted. 

6. Næste møde: 

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde den 17. februar 2009 kl. 17.00 

Møde blev hævet kl. 20.30 af formanden.  

 


