
 

25/2-2013 

 

 

MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

25. februar 2013 
 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 25. februar 2013 i klubbens lokaler Mol-
lerupvej 7 – Risskov.  

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

  Marianne Maegaard (MM) 
  Poul Lindberg (PL) 
  Knud Høgh (KH) 
  Tove Vestergaard (TVP) 
  Thor Petersen (TP) 
  Charlie Herbst (CH) 

 
Fraværende:  ingen 
 
Referent:  Charlie Herbst 

 
  Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra 10. januar og 7. februar 2013 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Orientering fra  

a) Formanden 
b) Forretningsføreren 
c) Udvalgene 

4. Årsregnskab 2012, herunder revisionsberetning 
5. Medlemskabsformer 
6. Forslag til vedtægtsændringer 
7. Samarbejdet med Erhvervsklubben 
8. Generalforsamling, dagsorden mv.  
9. Golfens dag 
10. Eventuelt 
11. Næste møde(r)  
12. Personale og fortrolige sager 

 

 

1. Godkendelse af referat 

• Begge referater blev godkendt og underskrevet. 
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2. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt 

 

 

 

3. Orientering fra 

•  A: Formanden (HC): 

1. Orienterede om svar fra de 2 kommunale politikkere som formanden og Niels Eilif 
Hansen havde haft møde med, vedr. vores problemer med vores hul 15. Svaret 
var for os tilfredsstillende, og der skal nu laves en skrivelse til rådmanden. 

• B: Forretningsføreren (CH): 

CH orienterede om indgåelse af en serviceaftale med firmaet Christian Berg 
vedr. de lovpligtige serviceeftersyn af kompressorer til div. køleanlæg. 

C: Udvalgene: 

Trivselsudvalget (TP) 

a) Efterlyste arbejdsopgaver til udførelse på store oprydningsdag den 16. 
marts 2013. Relevante arbejdsopgaver kan snarest indmeldes til Triv-
selsudvalget. TP kontakter iø greenkeeperne.  

b) Der afvikles et møde med nye medlemmer, indmeldt efter den 30. au-
gust 2012. Mødet afholdes den 18. marts 2013 kl. 19.00.  

Husudvalget (NH) 

a) Orienterede om at 2 underentreprenører har anmodet syns og skøns-
manden om forslag til afhjælpning af problemerne med gulvet i restau-
ranten. Der er tale om en sag mellem Juul & Nielsen og deres underle-
verandør.  

b) Vi har nu igen konstateret at fliser på gårdspladsen rejser sig i vinter-
kulden. NH har kontaktet Juul & Nielsen for snarest at få udbedret ska-
derne. Ligeledes har vores advokat fremsendt skrivelse om samme 
emne til Juul & Nielsens advokat. 

c) Der er fra 3 medlemmer fremkommet ønske om opstilling af en golf 
simulator. Husudvalget finder ikke denne simulator kan anbringes i ho-
vedbygningen, da dette vil forstyrre anden anvendelse af bygningen. Vi 
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har derfor ikke mulighed for at finde plads til den i øjeblikket.  

Sponsorudvalget (HC) 

a) Status på Epinion medlemsundersøgelsen. Der er nu til udvalgene ud-
sendt en listeover de medlemmer, der har meldt sig til at udføre frivil-
ligt arbejde. CH oplyste, at i den udsendte liste er nogle fejl, så der vil 
blive tilsendt udvalgene en ny liste omgående. 

b) Der arbejdes i sekretariatet med et netværkskartotek der pt. har 120 
emner i 8240 området. Flintholm Telemarketing har telefonisk kontak-
tet de potentielle emner i 8240 området, og tilbagesendt resultatet til 
sekretariatet, hvor Jan Lauridsen arbejder videre på emnerne. 

c) HC orienterede kort om sponsorudvalgets tanker vedr. Erhvervsklub-
ben. HC fremsender til bestyrelsen et oplæg til beslutning i bestyrelsen 
vedr. Erhvervsklubben (jf. pkt. 7 i dagsordenen). 

Hjemmeside udvalget (TVP) 

Vi har nu kontakt til et firma til udarbejdelse af forslag til en ny hjemmeside, 
når dette forslag er fremkommet vil udvalget arbejde hårdt på at få en ny 
hjemmeside på benene så hurtigt som muligt.. 

4. Årsregnskab 

TVP gennemgik den færdige årsrapport, samt den af revisor udarbejdede revisionsprotokol. 
Ingen af delene gav anledning til en nærmere drøftelse.  

5. Medlemskabsformer  

• Begynderudvalget har stillet følgende forslag: 

’Mollerup Golf Club kan p.t. ikke tilbyde fuldt medlemskab til nye spillere. Vi har været nødt 
til at indføre venteliste. Nye spillere kan fint start og gennemføre prøven til stor bane – vi 
kan så herefter tilbyde et medlemskab til vor par 3 – bane, som må spilles så ofte det 
ønskes. I perioden fra indmeldelse/aflæggelse af prøve til fuldt medlemskab kan opnås, kan 
man deltage i de ugentlige onsdagsturneringer. Så snart der bliver plads, vil man blive 
fuldgyldigt medlem af golfklubben. ’ 

Emnet blev også diskuteret på forrige bestyrelsesmøde, hvor NH blev bedt om hos DGU at 
undersøge om et sådant medlemskab uløste et Flexmedlemskab.  

Dette er ikke tilfældet, men imidlertidig har sekretariatet stillet sig tvivlende overfor 
administrationen af sådanne medlemmer, ligesom der også vil være problemer i forbindelse 
med HCP-regulativet. 

Bestyrelsen besluttede derfor, at der ikke pt. vil blive oprettet medlemsskaber af den 
pågældende type. 



 

25/2-2013 

 

 

6. Forslag til vedtægtsændringer. 

Det endelige resultat af udvalgsarbejdet vedr. en revision af klubbens vedtægter foreligger  
nu i form af et komplet nyt sæt vedtægter. Vedtægterne er ikke i det væsentlige ændret, 
men er blevet moderniseret, så de er lettere overskuelige. 

Bestyrelsen besluttede at fremsende de ændrede vedtægter til generalforsamlingen med 
indstilling til godkendelse. 

7. Samarbejde med Erhvervsklubben. 

HC fremlagde et forslag til samarbejdet med erhvervsklubben/sponsorer. Der herefter blev 
diskuteret i bestyrelsen. 

 

 

Ny Sponsor- og erhvervsudvalg. 

Sammensætning: 

  Klubbens formand 
  Klubbens kasserer 
  Klubbens repræsentant i sportsudvalget 
  Klubbens pro (Søren Jensen) 
  Klubbens ansatte til varetagelse af sponsorrater (Jan Lauridsen) 
  3 repræsentanter fra sponsorerne (udpeges af formanden, godkendes af bestyrelsen) 
 

Arbejdsopgaver: 
 

  Afvikler netværksmøder 
  Forslag til div. sponsorrater 

Sponsorpleje (vigtigt) 
Arrangerer netværks komsammen i forbindelse med elitedivisionsmatch 
Arrangerer sponsormatch 
Deltage i klubbens øvrige netværkssamarbejde 
I samarbejde med sportsudvalget at udarbejde budgetforslag til eliten, der 
efterfølgende fremsendes til klubbens bestyrelse. 
Godkende eventuelle ekstraordinære bevillinger til elite og junior arbejdet 

 
Et af udvalgets medlemmer skal have fast plads i sportsudvalget med henblik på at 
fremme den positive dialog og fælles vision. 
 

Konsekvenser 
 
Alle kræfter omkring sponsor og netværksarbejde samles i én enhed under 
bestyrelsens ledelse 
Kun én part (MGC) tegner sponsorater i Mollerup 
Der kan fortsat tegnes øremærkede sponsorater, herunder også til eliten. 
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Erhvervsklubben nedlægges i sin nuværende form. 
 

Bestyrelsen godkendte det af formanden fremsatte forslag. HC tager herefter kontakt 
til Erhvervsklubben. 
 

8. Generalforsamling 

CH – har udarbejdet en tidsplan til udsendelse af materialer til generalforsamlingen. 

9. Golfens dag     

Det blev besluttet, at klubben ikke deltager i Golfens dag i år. Begrundelsen herfor er at vi 
ikke kan tilbyde nogen form for medlemskab, idet vi pt. har venteliste. 

10. Eventuelt. 

CH – meddelte, at han havde fået en henvendelse fra et medlem, der forespurgte, om der 
ikke fandtes et medlemskab for meget ældre medlemmer f.eks. når medlemmet blev 90 år.  

Der er ikke pt. tanker om at lave et aldersbestemt medlemskab. 

 

11. Næste møder/r 

Næste møde afholdes den 14. marts kl. 15.30 

12. Personale og fortrolige sager 

Ingen punkter til dette punkt. 

Møde blev hævet kl. 20.00 af formanden.  

Referatet er sendt og skrevet af: Charlie Herbst 

Godkendt af: 

 

Hans Chr. Ralking Knud Høgh   Niels Halleløv 

        

Poul Lindberg Marianne Maegaard  Tove V. Pasalic 

 

 Thor Petersen 


