
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

12. marts 2009 
 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 12. marts 2009 i 
klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Jørgen Winther 
  Torben Thomasen 

  Marianne Maegaard 
 Henrik Vinther   

  Niels Eilif Hansen 
  Hans Chr. Bech Thøgersen 
  Charlie Herbst 

 

Fraværende:  Bjarne Svensson 
    
Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat 
2. Orientering fra  

• Formanden 
• Forretningsføreren 

1. Brev vedr. greenfee samarbejde Skærbæk Mølle Golf Klub 
2. Forslag til henvendelse om greenfee samarbejde, fordelt over hele 

landet. (bilag vedlagt) 
3. Golf – TV (bilag vedlagt) 
4. Orientering om optagelse af nye medlemmer 

• Udvalgene - der er skriftlige indlæg fra følgende udvalg: 
1. Mødereferat fra baneudvalget 
2. Informations- og Trivselsudvalget 

3. Regnskab: 
• Årsrapport 2008 (vedlagt) 
• Balance pr. 28/02-2009 (vedlagt) 

4. Byggesagen (Formanden): 
• Møder i byggeudvalget 
• Hvad nu 

5. Enkeltsager 
• Medlemsundersøgelsen (Niels Eilif) 
• Ordinær generalforsamling 

1. Dagsorden er udsendt og ophængt den 10/3-2009 
          2. Forslag til ændring af vedtægternes §6, første afsnit 
          3. Opslag vedr. kontingent og indskud 2010 (vedlagt) 
          4. Opslag vedr. Budgetforslag 2009 (vedlagt) 
          5. Opslag Årsrapport 2008 
6. Eventuelt 
7. Næste møde 



1.  Godkendelse af referat 

Referater fra mødet den 17. februar 2009 og 19. januar 2009 blev godkendt og underskre-
vet.  

2. Orientering fra: 

• Formanden 

Formanden havde ingen sager til orientering, da der specielt var et punkt på 
dagsorden vedr. byggesagen 

• Forretningsføreren 

1. Skærbæk Mølle Golf Klub havde fremsendt et ønske om greenfee samarbejde 
på 50 kr. Skærbæk Mølle Golf Klub ligger ved Ølgod i vest Jylland. 

Det blev besluttet at henvendelse skulle tages med i næste punkt på dagsor-
denen. 

2. Forretningsføreren anmodede om tilladelse til at søge greenfee samarbejde 
med klubber fordelt over hele landet. Samarbejdet skulle helst køre på 50% 
reduktion i greenfeen 

Bestyrelsen tilsluttede sig dette forslag. Forretningsføreren fremsender skri-
velse desangående til klubber fordelt over hele landet.  

3. Forretningsføreren havde modtaget tilbud om opsætning af orienterings TV. 
Materialet vedlagt dagsordenen. 

Bestyrelsen gennemgår materialet til næste møde, hvor beslutning tages. 

4.  Der er nu optaget 150 nye medlemmer i henhold til tidligere beslutning. 

• Udvalgene 

Informations- og trivselsudvalget – Resultaterne fra medlemsundersøgelsen 
er nu bearbejdet af DGU og foreligger i en rapport, som skal bearbejdes i den 
kommende tid. Udvalget vil i den kommende tid gennemgå rapporteringen og 
vurdere, hvilke initiativer der bør tages i kølvandet af undersøgelsen. Ny hjem-
meside forventes i drift omkring sæsonstart. 

Molligan planlægges at udkomme i begyndelsen af april. 

Bestyrelsen tog udvalgets orientering til efterretning. 

Baneudvalget – Baneudvalgets referat var vedlagt som bilag til dagsordenen. 

Taget til efterretning. 

Turneringsudvalg, begynderudvalg, handicapudvalg  

Turneringsprogrammet 2009 er nu færdig, og udlægges på klubbens hjemme-
side. Turneringsprogrammet trykkes i det kommende nummer af MOLLIGAN. 



Juniorudvalget – Der har i udvalget været afholdt møder for tilrettelæggelse af 
juniorarbejdet. Tilrettelægningen er nu på plads, og der er indkaldt til møde med 
juniorspillerne og deres forældre. 

3.  Regnskab 

Årsrapporten 2008 blev gennemgået, ligesom bestyrelsen blev orienteret om det 
afholdte møde med revisor. Rapporten var udsendt sammen med dagsordenen. 

Årsrapporten blev underskrevet af de tilstedeværende. 

Balancen pr. 28/2 2009 var udsendt til bestyrelsen sammen med dagsordenen. 

Udviste et tilfredsstillende resultat, og toges til efterretning. 

 

4. Byggesagen 

Der har nu været afholdt 2 møder mellem klubbens byggeudvalg og de 4 med-
lemmer der havde indsendt alternative forslag til nyt klubhus. Møderne var af-
holdt i en god ånd, og der arbejdes på et fælles alternativt forslag til fremlæg-
gelse på en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse i foråret. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og håbede på at der kunne frem-
komme et fælles forslag. Der er ikke fra bestyrelsens side noget konkret vedr.  
byggesagen til den ordinære generalforsamling 

Grundet udsættelse af byggeriet, er der nu sat arbejde i gang i det nuværende 
køkken, således at vi forventer en godkendelse af køkkenet fra myndighedernes 
side. 

5. Enkeltsager 

• Medlemsundersøgelsen – er nu modtaget i en udgave der udlægges på 
klubbens hjemmeside. Trivselsudvalget tager kontakt med de enkelte med-
arbejdergrupper. 

Der vil blive indkaldt til et medlemsmøde vedr. undersøgelsens resultat. Mø-
det afvikles ultimo april. 

• Ordinær generalforsamling  

Dagsordenen til generalforsamlingen er udsendt den 10. marts 2009. 

Udvalgenes skriftlige beretning var modtaget inden afholdelse af bestyrel-
sesmødet. 

Bestyrelsen besluttede at udvalgenes beretninger skulle ud på hjemmesiden 
inden generalforsamlingen. Niels Eilif gennemgår referaterne for en fælle ty-
pografi, inden de udlægges på hjemmesiden. 

 



Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §6 blev gennemgået. Be-
grundelsen for et ønske om en ændring af denne paragraf er at den vil blive 
mere tidssvarende, ved en ændring vil der åbnes mulighed for udsendelse af 
dagsorden via mail adresser. Derudover ligger der også en besparelse i det-
te.  

Forretningsføreren fremlagde forslag til opslag vedr. kontingent og indskud 
for 2010 – opslag vedr. budget 2009 samt opslag af Årsregnska-
bet/årsrapporten 2008. 

Bestyrelsen godkendte opslagne, således at de ville kunne blive fremlagt på 
hjemmesiden tillige med opslag i klubhuset, jfr. vedtægterne.  

6. Eventuelt: 

Henrik gjorde opmærksom på, ligesom på sidste bestyrelsesmøde, at en påtænkt 
ombygning af banens hul 16, med sammenhæng til søerne på hul 13 og 14 er 
tænkt udført i 2010. Budgettet for dette arbejde er tidligere anslået til ca. 
500.000. Forretningsfører og kassereren mente, at der var plads til det i budgettet 
for 2010, men Henrik vil gerne have det budgetlagt, så det ikke overrasker besty-
relsen til foråret 2010. 

Efter bestyrelsesmødet blev der talt om uddeling af pokaler til generalforsamlin-
gen. Inge Hansen blev forslået til kammeratskabspokalen og Ulrik Sørensen blev 
foreslået til præstationspokalen. Indstilling af Inge Hansen laves af formanden. 
Indstilling af Ulrik Sørensen laves af Henrik. 

7. Næste møde: 

Der afholdes nyt bestyrelsesmøde umiddelbart før den ordinære generalforsam-
ling. Mødet afholdes i klubbens lokaler, og møde tidspunktet er kl. 16.30 den 26. 
marts 2009.  

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  


