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Mollerup Golf Club 
 

Bestyrelsesmøde 
 

Mandag d. 30. juni kl. 16.30 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 30. juni 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Molle-
rupvej 7 – Risskov. 
 
 
Tilstede: Hans Christian (HC) 
 Niels Hallløv (NCH) 
 Knud Høgh (KH) 
 Marianne Maegaard (MM) 
 Tove Vestergaard (TVP) 
 Niels Thyssen 
 Martin Skovsboe Pedersen 
  
Tilforordnede: 
 Jan Lauridsen (JL) 
 
Afbud:   

Jakob Søholt 
Nina Adsersen 
Thor Petersen 

 
 
Dagsorden som følger: 
 

1. Godkendelse af referat fra 21. maj 2014 
  

2. Godkendelse af dagsorden 
  

3. Orientering fra  
a) Formanden 
b) Forretningsføreren 
c) Udvalgene 
  

4. Økonomi, herunder: 
a) Status driftsbudget og likviditetsbudget 
b) Henvendelse vedr. Kontingentnedsættelse pga alder  
c) Greenfeetilbud i juli måned 

  
5. Driftsoptimering, herunder 

a. Status på eConta 
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6. Banen, herunder 
a. Beslutning vedr. delvis overdækning af driving range 
b. Hensyn til banepersonalet under arbejde 
c. Baneservice, - beføjelser, opgaver og organisering 
d. Baneguide 

  
7. MGC’ informations- og kommunikationspolitik, herunder 

a. Henvendelse vedr. information fra udvalg mv. 
b. Henvendelse vedr. information om ændring af lokalregler 

  
8. MGC’s organisation, herunder 

a) Status på organisationsanalyse mv. 
b) Strategiseminar for bestyrelsen 

  
9. Status på projekter: 

a) Hul 15 
b) Peters gård 
c) Tordenhytter 
d) Brøndboring/vandtank/bassin 

  
10. Eventuelt 

  
11. Næste møde: mandag d. 25. august 2014 kl. 16.30 

  
12. Personale og fortrolige sager 

 
 

1. Godkendelse af referat 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

3. Orientering fra 
 

a) Formanden (HC) 
HC og JS indledte en ny dialog med Borgerservice, primært vedr. hul 15. De mødtes med 
Rahib fra 3. mag. De har ikke til hensigt at hjælpe med køb af ny jord til nye huller. Det er op 
til MGC selv at købe jorden. HC vil gerne have lavet en partnerskabsaftale med Borgerser-
vice – aftalen er mailet. MGC skal nu have fat i 4. mag. og vil gerne have Niels Eilif med på 
banen, da han har god kontakt til enkelte politikker. Det drejer sig ligeledes og en løsning 
med overtagelse af Peters Gård.  
HC og JL har afholdt en møde med et Øl-firma, som meget gerne vil ind i MGC. De har til-
budt et større sponsorat. Aftalen med Carlsberg udløber ved årsskiftet. Bestyrelsen vil inden 
næste kontrakt underskrives, have lavet et sæt forretningsprincipper i forhandlingerne med 
leverandøren, Simon og MGC. 
HC har arrangeret et formandsmøde med Ådalen og Aarhus GC. Det havde man for 3 år si-
den og klubberne vil gerne starte det op igen. Det er primært tænkt som et ”erfamøde” hvor 
man kan udveksle erfaringer m.m.  

 
• Club Manager 

JL er kontaktet af arbejdstilsynet. De har lavet et påkrav om at vi skal lave foranstaltninger         
der beskytter vores greenkeepere bedre i deres daglige arbejde. Der vil blive sat blinklys på 
deres maskiner som advarsel om at man skal vise hensyn. Gennemføres snarest. 
Det nye økonomisystem er tæt på at være fuldt integreret og de nye muligheder vil blive 
præsenteret på det næste BM. 
Der bliver sat en infotavle op ved 1. tee. Den vil være oppe at køre med de rigtige informati-
oner først i august. 
Der arbejdes på højtryk, for at få sat gang i vores nye overdækning på driving range. Nær-
mere informationer følger snarest. 
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Mollerup Golf Club vil blive præsenteret i GolfAvisen med 2 sider i juli udgaven. 
Vi afholder World Golfers Championship søndag d. 13. juli. Alle medlemmer kan deltage 
med max. Hcp. på 25. 
Hyundai Family Golf vil meget gerne gæste MGC igen og vi har sagt ja til endnu et besøg. 
Det var et utrolig sjovt og anderledes arrangement. Det bliver d. 7. september. Nærmere in-
for følger. 
Vi har som klub tilmeldt os ”Golfspilleren i Centrum”. Det er et utrolig godt værktøj, som 
kommer hele vejen rundt i klubben. Der kommer flere og flere nyttige informationer og feed-
back fra medlemmer og gæster, som vi kan bruge konstruktivt i det fremadrettet arbejde med 
at gøre MGC endnu bedre. 
  

• Husudvalg   
Vi (mest Niels-Eilif og HC) arbejder på at få udsendt et nyhedsbrev inden sommerferien. Sa-
gen vedr. klubhusbyggeriet er man i dialog med Juul og Nielsen om at man gerne ser at tin-
gene bliver gjort færdige. 

 
• Turneringsudvalg 

Vi kan stadig ikke lave rangliste for Synoptik Cup. Det er meget frustrerende, da det tager  
noget af interessen når man ikke til klubbens turneringer kan oplyse om stillingen. Sidste 
tællende turnering er Carlsberg Cup som afvikles den 24.august. Den 25. skal alle turnerin-
ger være indgivet, håber at vi når det. 

  
Regionsgolf: 
Vi har i år to hold som har vundet deres puljer.  
Senior A skal spille om oprykning til 3.division. 
B holdet skal spille om at vinde landsfinalen. 

  
Tillykke til begge hold. 

  
Veteran B og veteran C15 fik en 2.plads i deres puljer. 
Veteran C11 fik en 3.plads. 

  
C holdet sluttede sidst i deres pulje. 

  
Klubturneringerne er alle afviklet som planlagte og så vidt vides uden problemer. 

  
• Trivsels- og kommunikationsudvalget 

Baneservice er nu klar til komme på banen. Der har været afholdt et par møder og de er nu 
godt klædt på til opgaven. Der arbejdes på at de ligeledes skal kunne tilbyde salg af drikkel-
se og lidt spiseligt. 
Udvalget arbejder hen imod en opsplitning i et Trivselsudvalg og et Kommunikationsudvalg. 
Det vil der blive taget stilling til i august. 
Nyhedsbrevet udkommer fredag. 

 
• Sportsudvalget/Juniorudvalget 

Juniorudvalget melder om for få medlemmer og efterlyser nye kræfter til udvalget, så der kan 
sættes nye ting i gang for at skaffe flere juniorer. 
Hos eliten er ambitionerne intakte og går en spændende sidste runde i møde. 1. herrer over-
raskede i Holstebro og det gav nyt håb. I de andre rækker er der ligeledes spænding til det 
sidste. 
Der har været en større artikel i JP om Eliten i MGC. 
 

 
 
• Erhvervs- og sponsorudvalget 

Det nye Erhvervs- og Sponsorudvalg havde det første møde d. 3. juni. Her var der en kort 
orientering og gennemgang af udvalgets opgaver. 
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Mollerup Business Club er godt i gang og har haft 3 arrangementer, bl.a. havde vi en fanta-
stisk og sjov dag sammen med Leif Nyholm. 
MGC Junior Akademi er stadigvæk i støbeskeen. Men da Knud Storgaard har meldt fra, skal 
konceptet og opgaverne gennemarbejdes igen. 
Ved Company Days skal vi prøve at sælge væres pro’er til arrangementerne. Det giver dem 
mulighed for at tjene en ekstra skilling.   

 
• Begynderudvalget 

De har modtaget en mail vedr. begyndertræningen, som er sendt videre til SJ. JL og SJ      
vender mailen og gør status. 

 
     

4. Økonomi 
a) Aktivitetsstøtten er godkendt for 2014 og 2015. 

Vi er nu nået igennem første halvår og vores økonomien er rigtig positiv. Det lover godt for 
resten af 2014. 

b) JL vil kigge på mulighederne for en differentieret greenfee og greenfeetilbud i juli måned. 
Evt. info vil komme på hjemmesiden. 
 

5.           Der er flere tiltag i gang vedr. optimering af klubbens forbrug af el, vand og varme. Der er ved 
at blive lavet en køreplan for de ting der kan og skal optimeres. Vi er i dialog med forskellige   
leverandør og afventer de endelige beslutninger. 
Vores nye økonomisystem er næsten fuldt integreret. Vi har driften oppe at køre og går nu 
videre til næste fase, hvor vi får de nye ting implementeret og gør klar til at det nye rapporte-
ringsværktøj, som bliver præsenteret på næste BM i august. 
 

6.            
a) Det blev besluttet at starte med overdækningen af driving range. Der er bevilliget kr. 100.000 

i 2014. Vi begynder med udgravningen i uge 35/36. TVP gør opmærksom på, at udgifterne 
ikke er indregnet i budgettet for 2014/2015. 
 

b) Da klubben har fået et påkrav fra Arbejdstilsynet, skal vi have sendt information ud til vores 
medlemmer. Der skal en orientering ud med Nyhedsbrevet, hvor det klart står hvordan spiller 
på banen skal forholde sig når greenkeeperne arbejder, især når de kører med blink. Der 
skal styr på hvilke beføjelser greenkeeperne får. Deres kontaktperson bliver MM. 

c) Baneservice er klar til at ”rykke” ud og hjælpe til på banen. Der er holdt flere møder med de 
personer der kommer rundt. Der er lavet et regelsæt for hvad opgaver de har på området og 
skal efter hver runde aflevere en dagsrapport. Hele holdet omkring Baneservice holder et 
evalueringsmøde i august/september. 

d) Der er lavet 500 stk. baneguides – desværre er de blevet leveret med flere fejl. Vi afventer 
en afklaring med leverandøren. 

7.  
a) Vi skal have optimeret vores informationsniveau og den måde vi kommunikerer på. Der skal 

laves et regelsæt for de forskellige udvalg. Det drejer sig især om vores Trivselsudvalg og 
Baneudvalget. Hvilke opgaver har de og i hvilke medier/sociale medier skal der kommunike-
res/informeres i. Der vil komme et oplæg til kommunikationen fremover, som skal fungere fra 
august måned. 

b) Der har været en del tvivl om vores lokalregel vedrørende vores elledninger/wirer på banen. 
Den blev ændret til at spilleren selv måtte vælge om de ville spille en ny bold. Det gælder ik-
ke mere – reglen er ændret tilbage igen – så man skal slå en ny bold, når man har ramt wi-
ren – uden straf. 

8.   
a) MSP og HC har haft til opgave at kigge MGC’s organisation og få lavet en organisationsana-

lyse. De har kigget tingene igennem og konklusionen blev at der er behov en større revision. 
Næste punkt bliver at få lavet en køreplan/oplæg snarest. 

b) Bestyrelsen besluttede at lave et strategiseminar fredag d. 3. oktober kl. 08.00 – 16.00. 
 

9. Status på projekter: 
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      a) Hul 15 – nævnt tidligere i referatet 
      b) Peters gård – nævnt kort tidligere i referatet 
      c) Tordenhytter – intet nyt 
      d) Brøndboring/vandtank/bassin – budgetteret til 2015 
 

10. Eventuelt 
 
      Begynderudvalget har indstillet to nye medlemmer: 
 - Martin Have og Uffe Vithen 
      Bestyrelsen havde ingen bemærkninger og de er nu en del af Begynderudvalget. 
 

11. Næste møde: mandag d. 25. august 2014 kl. 16.30  
 

12. Personale og fortrolige sager 
 

 
Mødet blev hævet af formanden kl. 21.00 
 
 
Referent: Jan Lauridsen 
 
Godkendt af: 
 
 

HC Ralking  Niels Halleløv Tove V. Pasalic  

 

 

Jakob Søholdt Knud Høgh  Marianne Maegaard 

 

 

Niels Thyssen Martin Skovsboe Pedersen 

 


