
    

 

 

Bestyrelsesmøde 

31. oktober 2012 
 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 31. oktober 2012 i klubbens 
lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Hans Chr. Ralking (HC) 
  Henrik Vinther (HV)   
  Niels Halleløv (NH) 

  Marianne Maegaard (MM) 
  Poul Lindberg (PL) 
  Dorte Grau (DG)) 
  Tove Vestergaard (TVP) 
  Thor Petersen (TP) 
  Charlie Herbst (CH) 

 
Fraværende:  ingen 
 
Referent:  Charlie Herbst 

 
  Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra 24. september 2012 
2. Valg af referent 
3. Orientering fra  

a) Formanden 
b) Forretningsføreren 
c) Udvalgene 

4. Personale 
5. Økonomi: Status/opfølgning v/ kassereren 
6. Medlemsundersøgelse og medlemsmøde d. 15. november 
7. Medlemskabsformer mv. i MGC 
8. Baneforbedringer, spec. hul 14 – 16 
9. Energikonsulent til at gennemgå klubhuset 
10. Information og kommunikation (temadrøftelse) 
11. Eventuelt 
12. Næste møde(r) 

 
 

1. Godkendelse af referat   

• Referatet fra 24. september blev godkendt 

2. Valg af referent: Charlie Herbst blev valgt 

3. Orientering fra 

• Formanden (HC): 

1. Orienterede om det seneste regionalmøde 



    

 

a) DGU har fået nyt logo gældende fra 2013. 

b) Ny halv hovedsponsor til DGU, navnet kunne endnu ikke oplyses. 

c) Der er kommet nyt lovgrundlag vedr. indberetning af golfklubbernes 
pestici-deforbrug. Det er nu bestyrelsens og ikke længere greenkeeperens 
ansvar at indberette til DGU. 

d) DGU kunne oplyse, at netto tilgangen af medlemmer for 2012 andrager 
133. 

• Forretningsføreren (CH): 

1. Orienterede om økonomiudvalgets fremsendendelse at skrivelse til borgmesterens 
afdeling vedr. en afskrivningsmodel, i henhold til til lejeaftalens § 13 stk. 3 og stk.4. 

2. Skrivelse fra Aarhus Golf Club vedr. greenfeesamarbejdet. AGC har besluttet at 
opsige alle deres indgåede greenfeeaftaler, herunder også den med MGC. 

Udvalgene: 

Baneudvalget 

a) I forbindelse med vandet på hullerne 9 – 5 – 4 og 3 har vi afholdt et møde 
med kommunens afdeling for Sport og Fritid på mødet deltog også Aarhus 
Vand. 

Det blev aftalt at Aarhus Vand laver overløb fra regnsvandsbassinet og 
helt frem til Egåen. Aarhus Vand betaler. 

Økonomiudvalget 

a) PL orienterede om udvalgets møde med klubbens  statsaut. revisor vedr. 
dennes regning for det udførte arbejde vedr. regnskabsåret 2011. Den 
fremsendte regning er på kr. 110.000 incl. moms. 

Iflg. revisor skyldes den meget store revisonsregning det ekstra arbejde 
som den daværende kasserer havde bestilt hos ham. Revisor havede ikke 
mulighed for yderligere afslag end det der i forvejen er givet.  

Vi har derfor accepteret, at betale det resterende beløb.  

Begynderudvalget 

a) Tilgangen af medlemmer i 2011 og 2012 har givet onsdagsturneringen 
nogle store udfordringer. Der er så stor tilslutning til denne 9-
hullersturnering at udvalget foreslår at man i 2013 kan disponere over alle 
18 huller om onsdagen. 

Ønsket medtages i turneringsudvalgets planlægning af sæson 2013. 

Turneringsudvalget 

a) På kort sigt arrangeres Mortens aften turnering (lørdag den 10.11.12), 
som en genoptagelse af en tidligere tradition.  Reminder udsendes 1. 
november af CH gennem Golfbox. 

b) Hvis fremmødet er acceptabelt til Mortens aftens turneringen vil vi tage 2. 
juledag turnering op til overvejelse. 

c) På længere sigt vil vi begynde på planlæggelse af næste års 
turneringsplan. 



    

 

d) Som input til næste år vil vi gennemgå, klubbens turneringsreglement, 
koordinere ugedagsturneringerne i ”klubberne i klubben” herunder 
fastsættelse og håndhævelse af retningslinjer for anvendelse af gunstart, 
således at generne for klubbens øvrige medlemmer minimeres mest 
muligt.  

e) Regionsgolf hold skal tilmeldes, hvis der er frivillige til at stå for 
holdledertjansen og at der er mulighed for åben tilmelding til de enkelte 
hold. I 2012 har vi haft 4 hold. Det vil være samme niveau næste år. 
Tilmeldingsfrist 15. december 2012. 

4. Personale 

• TVP orienterede om et møde som hun og NH havde haft med forpagteren, som var 
blevet afholdt jfr. den indgåede forpagtningsaftale. På mødet havde forpagteren givet 
udtryk af, at han ikke havde mulighed for længere at betale en forpagtningsafgift, idet 
regnskabet pr. 30. sep-tember viste et for ham alt for lille overskud. 

TVP og NH indstillede derfor til bestyrelsen, at forpagteren kunne få en periode fra 1. 
oktober 2012 til 31. december 2013, hvor der ikke skulle betales forpagtningsafgift, 
lige som de frem-hævede det vigtige i at klubben ikke var tjent med at skulle ud at 
finde en ny forpagter. 

Efter en længere diskussion blev et flertal enige om følgende: 

Husudvalget (NH+CH) samt TVP bemyndiges til at forhandle en ny kontrakt med 
forpagteren igennem, hvor forpagteren fra 1. november 2012 til 30. april 2013 betaler 
halv forpagtnings-afgift. 

Et mindretal i bestyrelsen har ønsket at få følgende ført til referat: 

HV – alternativer til nuværende forpagter bør undersøges. Ønsker at fastholde det i 
kontrak-ten indgåede beløb for forpagtningsafgift.  

MM og DG – påtaler at klubbens økonomi ikke tillader udeladelse af betaling af 
forpagt-ningsafgift. Det bør undersøges hvilke beløb der betales i afgift andre steder. 
Disse oplys-ninger kan så anvendes til fastsættelse af fremtidig forpagtningsafgift. 

5.  Regnskab 

• TVP gennemgik det af sekretariatet udarbejde perioderegnskab pr. 31. oktober 2012, 
og vi forventer stadig et overskud på ca. 200 tkr. Regnskabet tages til efterretning. 

• Budgetønsker for 2013 fra udvalgene ønskes fremsendt til sekretariatet senest ultimo 
no-vember. Bestyrelsen vil så senere tages stilling til det udarbejde budgetforslag, 
samt evt. indkøb af nye maskiner. 

6. Medlemsundersøgelse og medlemsmødet d. 15. novmeber 

• Medlemsundersøgelsen er nu udsendt til medlemmerne. 

• HC og PL fremlagde et program for mødet. Dette blev drøftet og taget til 
efterretning. 

 

7. Medlemskabsformer mv. i MGC 

• I lyset af den positive tilægang af medlemmer de seneste to år og udsigten til 
snarligt at være max. Medlemsantal, blev det besluttet at opkræve et 
administrationsgebyr på 500 kr. for personer der skriver sig på venteliste. 



    

 

8. Baneforbedringer spec. Hul 14 – 16 

• CH havde anmodet om at få dette punkt på dages dagsorden, idet det efter hans 
opfattelse nu skulle ske noget vedr. hul 15´s vandproblemer, CH oplyste, at hullet i 
sæsonen 2012 ikke havde været spilbar i ca. 3 måneder. CH gjorde opmærksom på 
de nye regler vedr. HCP, hvor medlemmer med HCP fra 18.4 og nedefter, ikke ville 
kunne få en score registreret såfremt der ikke spilles 18 huller. 

CH orienterede om at man har haft besøg af en banearkitekt fra DGU, som 
udfærdiger et udkast til forbedring af hullet. 

Der er enighed om at banen og ændringer/forbedringer af hul 15 skal prioteres højt, 
når der planlægges budget.  

9. Energikonsulent til gennemgang af klubhuset 

• NH og CH har afholdt møde med 2 energikonsulenter med henblik på mulighederne 
for at minimere energiudgifterne i klubhuset. Efter mødet vurderes det positivt for 
mulihederne for fremadrettet at nedbringe udgifterne – Vi hører nærmere.  

10. Information og kommunikation 

• Hjemmesiden står overfor en grundig renovering. Ønsket er en forenkelt opbygget 
hjemmeside, der henvender sig til dels medlemmer (adgangskode) og gæster. 

Der blev nedsat et udvalg der hen over vinteren skulle se på ovennævnte. Udvalget 
består af TVP – DG – PL – CH samt af Kenneth Radoor. Dertil kommer at Jesper 
Høybye har tilbudt sin hjælp. 

• Nyhedsbrevet bør anvendes i alle de tilfælde hvor der skal informeres el. orienteres. 

11. Eventuelt 

• Der var intet til eventuelt 

12. Næste møde 

• Afholdes den 12. december 2012 kl. 16.30 

Møde blev hævet kl. 21.30 af formanden.  

Referatet er sendt og skrevet af: Charlie Herbst 

Godkendt af: 

 

Hans Chr. Ralking Henrik Vinther   Niels 
Halleløv 

             

Poul Lindberg Marianne Maegaard  Dorte Grau 

 

Tove Vestergaard Pasalic    Thor Petersen 


