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ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2010 – Mollerup Golf Club. 
 
Mollerup Golf Clubs 18. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 10. marts 2010 kl. 19.00 i 
lokaler hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej 29, 8240 Risskov. Repræsenteret var 145 
stemmeberettigede, deraf 9 fuldmagter. 
 
Formanden bød velkommen og foreslog som aftenens dirigent Mogens Birkebæk. Dirigenten 
indleder med at konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
 
Dagsordenen ifølge klubbens vedtægter: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2009 til godkendelse 
4. Orientering om budget for år 2010 
5. Fastsættelse af kontingent og indskud for år 2011 
6.  Forslag fra bestyrelsen 
7.  Indkomne forslag fra medlemmerne 
8.  Valg af formand. Jørgen Østergaard Nielsen modtager genvalg 
9.  Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen: Marianne Maegaard, Henrik Vinther og Niels Eilif 
Hansen modtager alle genvalg. 
10.  Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen 
11.  Valg af revisor og revisorsuppleant 
12.  Eventuelt 
 

 

2) Bestyrelsens beretninger: 
Formandens beretning v/ Jørgen Østergaard 

Bestyrelsesarbejdet i 2009 har været et af de travleste nogensinde. Ekstraordinær 
generalforsamling 13. januar, ordinær generalforsamling 26. marts og igen ekstraordinær 
generalforsamling den 30. september taler deres tydelige sprog. Hertil kommer forhandlinger 
med Århus Kommune vedr. areallejekontrakt, overtagelse af et jordstykke nord for Egåen 
overfor 2. hul, evt. overtagelse af Mollerupvej 26. Og endelig det løbende arbejde i forbindelse 
med klubbens løbende drift - et arbejde der dog i det væsentlige forgår i udvalgene. 
 
Langt den overvejende tid er dog gået med klubhusbyggeriet. I perioden fra den ekstra-
ordinære generalforsamling i januar og frem til den ekstraordinære generalforsamling i 
september blev der arbejdet intenst med udfærdigelsen af et revideret projekt.  
På baggrund af kritikken og nedstemningen af bestyrelsens første forslag blev medlemmerne 
inddraget i revisionsarbejdet. Det er vist første gang, det er sket i klubbens historie. 
Inddragelsen af medlemmerne var efter bestyrelsens opfattelse en succes. Væsentlige 
ændringer blev resultatet, og hvad der også er af særdeles stor betydning: En meget større 
kreds af medlemmer fik herved ejerskab til projektet. Begge dele udgjorde grundlaget for en 
massiv opbakning til projektet ved den ekstraordinære generalforsamling den 30. september. 
Efterfølgende blev der gennemført kontraktforhandlinger med den billigste entreprenør Juul & 
Nielsen, således at kontrakten kunne underskrives primo november.  
Første del af kontraktperioden indeholder, for en totalentreprise, hovedsagelig projektering og 
myndighedsbehandling. Samtidig med dette udførtes nedrivning af hovedhuset og den gamle 
greenkeeperbolig med henblik på at opstarte det egentlige byggeri, herunder især P-pladsen 
og det gamle klubhus omkring årsskiftet.  
Forskellige uheldige forhold spændte imidlertid ben for tidsplanen. For det første har vi på 
trods af løfterne om global opvarmning haft den koldeste og mest langvarige vinter i mange 
år. Det kommer jeg tilbage til. Dernæst løb vi i ind i en olieforureningssag, idet der blev fundet 
spor af olie ved stemmeværket før udløbet i Egå Engsø. Natur og Miljø sporede udslippet til et 
afløbsrør, der løb ud i Egåen ud for den gamle hovedbygning. Afløbsrøret, som stammer fra 
kommunens udledning af spildevand til Egåen, blev delvis gravet op og fjernet, mens resten 
blev afproppet. En TV-inspektion bekræftede, at olien løb ud gennem den pågældende ledning, 
men det er umuligt, at finde frem til årsagen og en evt. ansvarlig for udslippet. Klubben 
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hænger derfor som lodsejer på ansvaret, herunder også omkostningerne til undersøgelser, 
oprensning mv.  
Næste overraskelse viste sig i det eksisterende klubhus. Da vi fik gulvet brækket op, viste det 
sig at underlaget bestod af blandet fyldmateriale uden tilstrækkelig bæreevne for de nye 
vægge mv. Selvom bygningen har stået i næsten 100 år viste geotekniske undersøgelser og 
beregninger, at der skulle udføres pælefundering under fundamenterne for de nye vægge. 
Dette arbejde måtte naturligvis udføres med største forsigtighed for at undgå skader på den 
resterende bygning.  
Nævnes skal det også, at byggesagsbehandlingen har taget usædvanlig lang tid, hvilket er 
overraskende eftersom byggeriet som bekendt er inde i en periode med lav aktivitet. 
 
Men tilbage til det med vejret. Det er vor største udfordring lige nu. En udfordring som vi 
desværre står afmægtige overfor og som vil påvirke os væsentligt i den kommende sæson. 
Det var oprindelig planen, at ombygningen af eksisterende bygning og anlæggelsen af P-plads 
skulle være færdig forud for den forventede sæsonstart primo april, og at det nye hus skulle 
være færdigt til indvielse medio juni. Sådan kommer det selvsagt ikke til at gå. Nu håber vi, vi 
kan får p-pladsen samt proshop og ankomstområde klar til brug ca. 1. maj. En endelig 
færdiggørelse af eksisterende klubhus medio juni og indvielse af det nye klubhus ultimo juli.  
Det faktum at vores klub således bliver byggeplads en stor del af sæsonen giver naturligvis en 
del gener, lad os hellere kalde det udfordringer, som vi må tilpasse os efter. Vi forventer 
således at opstille et stort telt på den eksisterende terrasse. Sammen med et mobilt køkken 
samt toiletskuret skulle dette gerne give os ’tålelige forhold’ for både ophold og servering. Vi 
beder til, at vi får en lang, varm og tør sommer. Men vi må indstille os på lidt spejderagtige 
forhold. Jeg er sikker på medlemmerne nok skal udvise forståelse for dette - er det ikke i 
modvind et folk viser sin sammenhængskraft? 
 
Forlængelse af areallejekontrakten med Århus Kommune blev som oplyst i dagspressen og på 
vor hjemmeside godkendt af Århus Byråd på mødet den 27. januar. Rent praktisk udformer 
kommunens jurister en ny kontrakt, som herefter bliver fremsendt til klubbens godkendelse. 
 
Jeg nævnte indledningsvis, at vi får overdraget en englod (matrikel nr. 18 Terp) nord for 
Egåen. Det drejer sig om et stykke jord ud for 2. hul. Matriklen er - efter jordfordeling i 
forbindelse med motorvejsbyggeriet - havnet i den situation, at når/hvis den nuværende 
forpagter opsiger lejemålet, så er kommunen forpligtet til at skaffe vejadgang til matriklen via 
golfbanen. Dette ville, når/hvis det engang bliver en realitet, skabe utålelige forhold for 
klubben, hvilket kommunen da også udviste forståelse for. Området bliver derfor lagt sammen 
med banearealet, men en evt. udnyttelse af jorden kan først komme på tale, når 
forpagtningen ophører. 
 
Mollerupvej 26 står som bekendt tom og - bortset fra stålhallen - ubenyttet hen. Vi har indledt 
forhandlinger med Århus kommune om overtagelse af ejendommen. Kommunen har oplyst at 
ejendommen ikke vil blive solgt til private formål – og hvem kunne også være interesseret i 
virksomhed eller bopæl midt på en golfbane – og vi afventer nu kommunens udspil til 
overdragelsesbetingelser. Bortset fra stålhallen er bygningerne kun egnet til nedrivning. 
Grunden kan vi sagtens bruge. Flere p-pladser, træningshal, opbevaringsplads for gødning, 
sand mv. udvidelse af træningsområdet er blot eksempler til overvejelser. Mulighederne er 
mange. 
 
Men bestyrelsens beretning drejer sig naturligvis ikke alene om byggeri og jordlodder. Også 
udvalgene har haft et travlt år, hvilket fremgår af de allerede offentliggjorte beretninger.  

• De mange nye medlemmer har givet begynderudvalget meget at se til. De gør et 
kæmpearbejde for at nye medlemmer fra dag ét skal føle sig velkommen i klubben og 
hurtigt falde til.  

• Junior- og eliteudvalgene repræsenterer på bedste vis deres grupper og har da også 
kunnet fremvise flotte resultater i 2009. Pigefusionsholdet er rykket op i 1. division, 
tillykke med det, - men det er lidt bemærkelsesværdigt, at alle tre herrehold slutter på 
2. pladsen? Så solidariske behøver de heller ikke være! Også individuelt er der udført 
flotte bedrifter, men det kommer Bjarne nærmere ind på i sin beretning. 



3 

 3

• Sponsorudvalget kæmper en brav kamp, dels for at holde på eksisterende sponsorer, 
men også for at tiltrække nye. Kampen om sponsorerne er blevet betydeligt hårdere i 
den nuværende økonomiske situation. Det kan vist ikke overraske nogen. 

• Trivsels- og informationsudvalget er kommet for at blive. Det er min opfattelse at deres 
arbejde værdsættes af medlemmerne og tjener sit formål. 

 
Efter optagelsen af ekstraordinært mange nye medlemmer i 2009 ser medlemstallet pr. 
31./12.-2009 således ud: 
 
Seniorer 1024 
Unge 67 
Juniorer 98 
Long distance 3 
PAR-3 18 
Passive 122 
 
Ventelisten 311 
 
Som ofte nævnt er vi en af meget få klubber i Danmark, der har venteliste. Det er selvfølgelig 
kedeligt for de personer, der står på spring til at komme ind i varmen for at dyrke vor 
pragtfulde sport, men positivt for klubben, idet det understreger behovet for en golfklub i vort 
område. Samtidig er det medvirkende til at vi tør kaste os ud i det omfattende byggearbejde. 
Som det sikkert er de fleste bekendt oplever mange klubber i øjeblikket - bl.a. som følge af 
finanskrisen - tilbagegang, ja flere af de senere års store satsninger på meget ambitiøse og 
kostbare anlæg er i alvorlig økonomisk krise og måske i fare for konkurs.  
Vi er i bestyrelsen af den opfattelse, at det rigtige for udvikling og levedygtighed for 
golfsporten i Danmark er foreningsbaserede golfklubber, der alene drives for medlemmernes 
skyld og ikke af profitmæssige hensyn. Kun på det grundlag kan golf forblive at være en 
folkesport og hvad der også er meget vigtigt - landsdækkende. Derfor vil vi stemme imod 
DGU's forslag om såkaldte ”fleksible medlemsskaber”, der åbner op for golfspillere uden 
egentligt klubtilhørsforhold med fast kontingent kan spille mod betaling af greenfee - også i 
egen klub. Altså i realiteten en betaling pr. runde. Begrundelsen er den, at man tror man 
derved kan tiltrække et stort antal spillere, der kun spiller få gange om året. Disse personer 
hører efter min opfattelse hjemme på en ”Pay & Play” bane, som der jo også findes en del af. 
DGU´s forslag vil efter min mening medføre større konkurrence klubberne imellem og gøre det 
særdeles vanskeligt for de foreningsbaserede klubber at lægge budgetter ret langt ud i 
fremtiden. Det vil dermed blive en stopklods for udviklingen i mange af vore klubber, ikke 
mindst i yderområderne. 
 
Administration mv. 
Klubbens administration har haft et særdeles travlt år, ikke mindst på grund af forøgelsen af 
medlemstallet, men også ekstraordinære generalforsamlinger samt byggesagen kræver stor 
indsats. På trods af stor travlhed i hverdagen er perdsonalet dog altid parate til at yde 
medlemmerne en venlig og professionel behandling. 
Tak til Solvejg, Christian og Charlie for en stor og helhjertet indsats. Tak også til pro´erne 
Søren og Kenneth samt Søren med personale i restauranten. Alle tager I godt mod 
medlemmer og gæster og er med til at klubben er et rart sted at komme. Og en stor tak til 
greenkeeperne, uden jeres indsats havde vi ikke den superbane, der er grundlaget for 
klubbens tiltrækning på nye medlemmer og gæster.  
Alle ansatte er naturligvis meget berørt af byggeprojektet. Tak for jeres deltagelse i 
planlægningen og for jeres meget positive medvirken i løsningen af alle de praktiske 
problemer, der uundgåeligt opstår i en så omfattende proces. 
 
Endelig en stor tak til alle de medlemmer, der i udvalg eller på anden vis i årets løb yder deres 
bidrag til klubbens mange aktiviteter, såvel sportslige som de rent praktiske. Uden jeres 
medvirken vil meget gå i stå. Vi har altid brug for flere, så meld dig hvis du har tid og lyst! 
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Til slut en stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i årets løb. Tak for 
mange møder - i en god ånd og altid i et godt humør. Det er meget vigtige forudsætninger for 
frivilligt bestyrelsesarbejde. Det glæder mig at I, der er på valg, har sagt ja til at fortsætte. Jeg 
håber forsamlingen tager imod tilbuddet. 
 
Tak til medlemmerne for opbakningen til bestyrelsen – ikke mindst i forbindelse med 
byggeprojektet. 
 
Jeg vil ønske alle en god sæson. Sæsonen bliver unægtelig usædvanlig på grund af byggeriet, 
men med tolerance og et smil skal det nok gå. Belønningen vil være værd at vente på. 
 
 
Klubhus- og sponsorudvalgets beretning v/ Jørgen Winther 

Klubhuset: Den 30. september 2009 fik vi generalforsamlingens opbakning til at bygge et nyt 
klubhus samt renovere det gamle. Det er et stort og omfattende projekt, som desværre er 
blevet noget forsinkede - grundet den hårde vinter vi har.  Men arbejdet er i fuld gang, som 
alle, der har lagt vejen forbi klubben i den sidste tid har kunnet se. Vi arbejder på en revideret 
tidsplan, men i skrivende stund er der stadig nattefrost og det er svært at gøre den helt 
færdig. Når den nye tidsplan foreligger, vil vi selvfølgelig offentliggøre den på hjemmesiden. 
 
Der er dog ikke tvivl om at når det nye hus færdigt med restaurant, køkken og cafe og vi har 
fået nye omklædningsrum, ny proshop, nyt ankomstområde og et ombygget sekretariat - så 
får vi nogle fantastiske faciliteter, både inde og ude.  
 
I forbindelse med trivselsundersøgelsen meldte mange sig til at hjælpe frivilligt med arbejde i 
klubben. Det kan sagtens være at vi vil takke ja til dette tilbud i forbindelse med 
færdiggørelsen at huset og/eller udenoms arealerne. 
 
Frem til huset står færdigt arbejder vi aktuelt på at forbedre mulighederne for ophold og 
servering i forhold til det vores skurvogn kan tilbyde – Opstilling af  telt og mobilt køkken på 
terrassen. 
 
Sponsorer: Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til vore trofaste sponsorer, som 
igen i 2009 har været meget hjælpsomme med at skaffe midler til nogle af de ting, vi gerne 
har villet investere i, til både klubhus og bane. 
 
Vi har, som så mange andre, også været berørt af finanskrisen i 2009. Det har helt klart vist 
hvor meget vores sponsorer betyder for Mollerup. Vi havde i 2009 delt vores traditionelle 
sponsor- og udvalgsturnering i 2 selvstændige arrangementer.  Det var en succes og jeg håber 
vi kan gøre til tradition, så vi kan fortsætte med at udbygge det gode samarbejde mellem 
sponsorerne og Mollerup.  
I denne tid vil jeg opfordre alle medlemmer til at hjælpe med at hverve og pleje vores 
sponsorer. Støt dem - de støtter os. Jeg håber at vi igen i 2010 kan byde velkommen til såvel 
gamle som nye sponsorer.  
 
Baneudvalgets beretning v/ Henrik Vinther 
Banen Selvom det er langt tid siden, så det kan være svært at huske, så var sæsonstarten 
2009 ikke den bedste for banen. Der var meget sneskimmel på greens, og et uheld med en 
olieslange på en af vores maskiner gjorde, at vi fik et brunt spor på langs af green på hul 1. 
Det blev dog rettet op i løbet af sæsonen, og vores greens havde et acceptabel niveau gennem 
sæsonen.  
Der er blevet arbejdet intenst med stier og med udtynding af træer først på året og med 
klipning og beskæring sidst på sæsonen. I efteråret havde vi planlagt et projekt med flytning 
af træer til mere strategiske steder på banen, og resultatet kan ses tydeligt på arealet mellem 
hul 6 og 8 og på arealet ved hul 12 og 13. Nu må vi afvente foråret og se, hvor godt træerne 
har fået fat, og om de begynder at sætte knopper og komme i vækst.  



5 

 5

Flere af vore bunkers blev tilført en sand, men ofte har der ikke været det nødvendige bundlag 
i disse bunkers. Det skal vi håndtere bedre i 2010, men samtidig skal vores medlemmer også 
være med til at vedligeholde dem i forbindelse med besøg i disse bunkers.  
Vi har ryddet træer i haven ved hul 2, og vi afventer klubhusets færdiggørelse, før vi 
planlægger, hvordan arealet kan komme med i spil.  
Vi har ansøgt kommunen og fået tilladelse til at flytte og hæve teested på hul 7. Så snart vi 
kan komme til at arbejde på banen, vil vi tilføre den nødvendige jord, således teestedet kan 
bygges op i løbet af foråret.  
 
Medlemsundersøgelsen: Medlemsundersøgelsen gav nogle gode ideer til baneudvalget, 
hvoraf flere blev effektueret hurtigt, bl.a. teekopper til brugte tees ved teestederne, nye 
afstandsmarkeringer, bedre stier og klubarrangerede arbejdsdage. Medlemmerne var med til 
at male rækværket rundt om greenkeepergården, og heldigvis var der både unge, ældre, nye 
og etablerede medlemmer, som var villige til at give en hånd med. Med en god introduktion 
blev opgaverne fordelt, og efter flere lange arbejdsdage for nogle af de frivillige kunne 
resultatet beskues – et flot rækværk, der matcher de omkringliggende bygninger. 
 
Maskiner: Vi har i 2009 fået et par nye maskiner, således vi kan være mere ’up to date’ med 
maskinparken. Vi har fået lavet en levetidsplan for maskinparken, og på den måde kan vi styre 
udviklingen og ønsker om nyanskaffelser og afskrivning på maskinerne. I 2010 får vi mulighed 
for at supplere maskinparken med to nye maskiner, således vi er godt rustet til de 
udfordringer, medlemmerne og banen giver. 
 
Personale: Vi ansatte i foråret Kent som mekaniker, med mulighed for også at bruge ham 
som ’klipper’ på banen. Kent har fået sat skik på vores maskiner, og vi kan nu selv 
vedligeholde og reparere maskinerne hurtigere end før i tiden. 
 
Sidst på året valgte Christian Jeremiassen at prøve kræfter med sit eget firma indenfor 
skovarbejde, og vi udskød ansættelse erstatning for Christian til 2010. Vi har ansat to personer 
i lærlingestillinger, så vi alt i alt er 6 personer i keeperstaben, når alle er på banen. 
 
Vision: Vi vil arbejde videre på vores vision, der blev opdateret sidste år. Det skal således 
fremdeles fortsat være en naturoplevelse og en spillemæssig oplevelse for både 
klubmedlemmer og gæster i Mollerup Golf Club. Vi skal fortsat optimere driften og 
vedligeholdelsen af banen, således vi kan tiltrække nye medlemmer og greenfeespillere til 
banen. Banen skal plejes efter en miljømæssig fornuftig plan, og vi skal leve op til de krav, 
myndighederne stiller til os - som en vigtig del af samfundet i Nordårhus.  
 
Fremtiden: Sæson 2010 er startet med den længste vinterperiode i mange år, og det har sat 
sit præg på banen. Banen har været lukket i en længere periode på grund af vand og sne. Vi 
må væbne os med tålmodighed for banens nuværende tilstand er desværre ikke til golfspil 
endnu. Vi regner med en trinvis åbning af banen, således hullerne syd for Mollerupvej kan 
tages i brug først, og senere hullerne tættere på Egåen.  
Bunkers vil blive optimeret igennem sæsonen og baneudvalget har flere projekter klar, men 
den nuværende vejrsituation gør, at det kan være svært at detailplanlægge disse tiltag indtil vi 
får en stabil vejrsituation. Vi er parate til at lave nye teesteder på par 3 banen og venter kun 
på, at frosten går af jorden, så vi kan komme i gang. 
 
Vi glæder os alle til at komme i gang, men hav tålmodighed og vær skånsom ved banen, når 
den bliver spilleklar. 
 
Eliteudvalgets beretning v/ Bjarne Svensson 

Vi fik en glimrende sæson 2009, hvor vi markerede os både holdmæssigt og individuelt. 
Pigerne: Oprykning til 1. division for Fusionsholdet Golfteam Aarhus, hvor vores piger: Julie 
Andersen, Louise Jacobsen, Beate Nuppenau og Jinjira Rasmussen repræsenterede Mollerup 
Golf Club på forbilledlig vis – Stort tillykke til pigerne. 
Kvalifikationsholdet sluttede på en delt 1. plads – men måtte bøje sig for Odder pga. dårligere 
indbyrdes resultater. 
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Herrerne: 1.divisionsholdet sluttede sæsonen på 2. pladsen, men måtte inden igennem en 
gyser afslutning i Blokhus for at undgå nedrykning – vi vandt matchen 10 – 8. 
3. divisionsholdet blev nr. 2 i rækken – efter Kalø. Vi havde en målsætning om en 1. plads, 
men vi måtte bøje os for Kalø – dem må vi revanchere os i mod næste år. 
4. divisionsholdet – som er en blanding af unge talenter og mere erfarne spillere sluttede 
sæsonen med en 2. plads i divisionen. 
 
Individuelt: 

1. Klubmester: Christian Vinther – Runner up: Bo Pugholm. 
2. Ved DM sluttede vores landsholdsspiller Jinjira Rasmussen som nr. 4 og Christian 

Vinther som nr. 10 – det bedste individuelle resultat ved DM for en Mollerup spiller. 
 
Begge spillere markerede sig endnu bedre i den afsluttede Royal Tour turnering, hvor Jinjira 
blev en flot nr. 1 og Christian en flot nr. 2. – vel at mærke mod de bedste amatørspillere i 
Danmark. Tillykke til begge spillere med en flot præstation som markerede Mollerup Golf Club 
på Danmarkskortet. 
 

3. Bo Pugholm markerede sig også flot i flere rangliste turneringer. 
 
Bo og vores holdkaptajn for 1. divisionsholdet - Fin Pugholm blev Danmarksmestre i DM for 2 
generationer – tillykke til begge med et super resultat. 
 

4. 2010 blev også året hvor en af vores elitespillere ’turnede pro’ – Jesper Vinther. Efter et 
år med at vende sig til den hårde konkurrence – bliver det spændende at følge Jesper i 
2010. 

 
Jeg vil gerne sige en stor tak for samarbejdet og for en stor arbejdsindsats til eliteudvalget 
med Lea Nuppenau, Fin Pugholm, Fredrik Markholt, samt vores to nye medlemmer Jørgen 
Trads og Christian Vinther. Også en stor tak til Henrik Vinther for mange års stort arbejde i 
udvalget – Henrik vil nu koncentrere sig om baneudvalget og erhvervsklubben. 
Tak til erhvervsklubben for støtten i 2009 – uden den ville vores ambitioner være mindre og 
mulighederne færre. 
Også en stor tak for samarbejdet til vores to pro’er Søren Rolner og Kennett Sørensen.  
 
Forventninger til sæsonen 2010: Vi har en målsætning om at pigerne stabilisere sig i 1. 
division og de øvrige hold går efter første pladsen i deres respektive rækker. Dette opnås dog 
ikke uden stor træningsindsats, den rette indstilling samt en god portion held. 
 
 
Juniorudvalgets beretning (i Hans Christian Thøgersens fravær) aflagt af Bjarne 

Svensson 
Først tak til medlemmerne i juniorudvalget for et rigtig godt samarbejde i 2009 – alle har ydet 
en fantastisk indsats. Jeg vil på udvalgets vegne benytte lejligheden til at takke de forældre, 
der har bakket op om og ydet praktisk bistand ved afviklingen af de forskellige junior-
aktiviteter. Uden forældrenes aktive deltagelse i juniorarbejdet ville niveauet ikke kunne 
opretholdes. 
 
I årets løb har 4 forladt udvalget: Lea Nuppenau (pigegolf), Jørgen Trads (bl.a. sommerlejr), 
Per Weiss (Web-side mm.), Lars Warming (Kredsholdsturnering) – tak til dem alle fire for en 
stor og engageret indsats i løbet af årerne. Ind i udvalget er Ulla Køpli og Søren Grøndahl 
indtrådt. Udvalget består nu af: Hans Christian Bech Thøgersen, Jesper Høybye, Hanne 
Jakobsen, Per Røddik, Morten E Pedersen, Ulla Køpli og Søren Grøndahl.  
 
Jeg vil også gerne sige tak til Advokatfirma Flink Halling-Overgaard & Partnere, som igen i år 
var sponsor for vores afslutningsturnering, til Plantagen, der også i 2009 sørgede for at vores 
juniorer fik den nødvendige mængde frugt for at kunne stå strabadserne igennem under 
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juniorlejeren. Og tak til vores to trænere Søren og Kennett – hvor det især er Kennett, der har 
med juniorerne at gøre.  
 
Sommerlejren 2009 som igen var en stor succes. Specielt tak, Jørgen Trads, der trods sygdom 
mødte op for at støtte de mange forældre, der mødte op for at give en endog stor hånd med, 
da rygtet om Jørgen Trads ’svækkede tilstand’ spredte sig. Også tak til vores restauratør, 
Søren, som sponsorerer drikkevarer og sørger for, at ingen går sultne i seng. 
 
Sportslige resultater:  
Pige Rangliste: Jinjira Rasmussen flot 2.plads. og samtidig en 5. plads på Dame ranglisten.  
Royal Tour Damer: Jinjira Rasmussen 1. plads. 
Klubmestre: drenge: Mikkel Grundahl & piger: Louise Jakobsen 
FH Golfteam Århus: Beate Nuppenau, Louise Jacobsen og Julie Andersen – deltog på 
fusionsholdet, der er et samarbejde mellem klubberne Mollerup, Aadalen og Århus. De tre 
juniorer udgjorde en væsentlig del af de to hold, som sidste år var tilmeldt i 2. division og 
kvalifikationsrækken, og de var med til at sikre oprykning til 1. division. 
JDT Tour: Thomas Warming samlet nr. 3 og vandt Rangliste afslutnings turneringen på 
Himmelbjerget. Nicolai Simonsen samlet nr. 3 efter en 1. plads i Kalø. 
Steffen Ulrichsen nr. 2 i Hammel Golfklubs Ranglisteturnering for U19 
DGU Hold turnering: Pigerne gik helt til landsdelsfinalen, hvor de tabte til Sønderjylland/ 
Benniksgaard. 
Junior Cup: Louise Jakobsen vandt distriktsfinale D2 i Ebeltoft. 
Girls Only Tour - 3. afdeling Roskilde: Pigerne gjorde fin figur og i C-rækken blev det til: 1. 
plads til Juliane Halling-Overgaard, 4.plads til Amalie Høybye, 6. plads til Benedicte Andersen 
og 20. plads til Maria Simonsen. I D-rækken blev Maria Louise Køpfli flot no. 1. 
 
Juniorafdelingen har i 2009 haft spillere med i de bedste landsdækkende turneringer og har i 
2009 haft flere juniorer med på Mollerups bedste seniorhold end noget tidligere år. Juniorerne 
har på disse hold bidraget væsentligt med gode resultater. 

 
Mollerup Golf Club var i 2009 repræsenteret på juniorlandsholdet og seniorlandsholdet med 
Jinjira Rasmussen, som også i 2010 vil være en del af landsholdets spillertrup. 
 
Resultaterne taler for sig selv – vi har haft en rigtig god sæson!  
 
Vi afholder Introduktionsmødemøde med optakt til kommende sæson onsdag d. 17.marts 2010 
på i Caféen på Lokal Center Hørgården. 
 
Vi har i klubben nogle dygtige og dejlige juniorer – som er nemme at omgås og som giver os 
mange positive og gode oplevelser. Hermed vil jeg slutte mit indlæg og ønske alle om en god 
golfsæson. 
 
 
Turnerings-, Begynder-, Handicap- og Regeludvalgenes beretning v/ Marianne 
Maegaard 

Turneringsudvalget – varetager primært planlægning og afvikling af klubbens turneringer. 
Det har heldigvis ikke været vanskeligt at skaffe folk, der er friske på at yde en indsats til 
glæde og gavn for klubben, sponsorerne og medlemmerne.  
I programmet for sæson 2009 blev der introduceret og afprøvet flere forskellige spilleformer 
og de blev taget godt imod. Der sås en stigning i antallet af deltagere til ’næsten’ samtlige af 
sæsonens turneringer. Et par af turneringerne var overtegnede og det er længe siden vi har 
oplevet det. Tak til medlemmerne for opbakningen. 
Sæson 2010 bliver på alle måder anderledes end vanligt. Vi ligger i byggerod og det sætter sit 
præg på turneringsprogrammet. Det skal nu ikke forhindre at vi får nogle fornøjelige dage på 
golfbanen. Vi har udfærdiget et program og bemærkningen nederst i programmet: ’ret til 
ændringer forbeholdes’ kan meget vel blive aktuelt i år. Vi håber det ikke men ……….  
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Begynderudvalget oplevede efter medlemstilgangen i 2009 en stigning i medlemmer til 
prøveaflæggelse (41) og ligeledes en stigning af deltagere i sæsonens turneringer. Knapt 900 
deltagere fordelt på 23 onsdage. En onsdag havde 62 tilmeldt sig – det er mange til 9 huller, 
kan vi godt blive enige om. Heldigvis var det en dejlig sommeraften og da vi sjældent siger 
nej, når folk møder og for at spille med så tog runden lidt længere tid end vanligt. 
Vi prøvede for første gang at gennemføre onsdagsturneringer i juli måned og det blev en stor 
succes. Tak til Margit og Jørn Bræmer for at ’stille op’ til det.  
5 af udvalgets medlemmer var på kursus en lørdag i januar og sæson 2010 blev lagt i rammer 
forleden aften. Rollerne er fordelt og programmet vil snart kunne ses på hjemmesiden. 
Herfra skal lyde en stor tak til både turneringsudvalgets og begynderudvalgets medlemmer for 
inspirerende, engageret og iderig indsats. 
 
Handicap- og regeludvalget har behandlet 5-10 henvendelser om handicapregulering. De 
fleste fra medlemmer, der ønskede at blive reguleret til et højere handicap. Det rummer 
handicapregulativet muligheder for, husk på det. Det fritager selvfølgelig ikke det enkelte 
medlem at benytte sig af muligheden for EDS-runder i sæsonen - til opregulering af handicap.  
 
Det har nu igennem 2 sæsoner været muligt for spillere med handicap mellem 18,5 og 36 at 
blive reguleret i ned handicap på baggrund af spillede 9 huller. Tidligere var det alene 
forbeholdt spillere med handicap 37 og opefter.  
Man har i DGU evalueret ordningen og valgt at lade den fortsætte. Dog således at det ikke 
længere er muligt at blive reguleret for 9 huller hvis de ni huller er en del af en 18 hullers 
runde (hvilket har været praksis i nogle klubber). 
 
 
Informations- og trivselsudvalgets beretning v/Niels Eilif Hansen 
Informations- og Trivselsudvalget dækker flere arbejdsområder.  
 
Udgivelse af Molligan, som forestås af et redaktionsudvalg, bestående af H.C. Ralking, Julie 
Andersen, Kim Haugaard, Alf Lund, Charlie Herbst og undertegnede som redaktør. Molligan 
udkommer tre gange om året med fremadrettet information omkring udvikling og aktiviteter i 
klubben og golfsporten, og med historier om mennesker, stemning og oplevelser. 
Redaktionsudvalget vil gerne have nye medlemmer, der kan komme med idéer og skrive 
artikler. 
Hjemmesiden, som er blevet fornyet i foråret 2009. Tove Vestergaard varetager opgaven som 
webmaster, og opdateringen af hjemmesiden påhviler udpegede ansvarlige fra de enkelte 
arbejdsområder, udvalg og klubber i klubben. Hjemmesiden har mange besøgende hver dag 
og skal sørge for formidling af nyheder og anden dagsaktuel information. Værdien af 
hjemmesiden er stærkt afhængig af, at alle ansvarlige sørger for løbende opdatering. 

Trivselsudvalget, der består af Jette Ravn, Kirsten Siebert, Hans Trautner, Kaj Aage Hoffmann, 
Bent Kjeldsen, Jesper Høybye og undertegnede. Udvalget har i det forløbne år fulgt op på 
medlemsundersøgelsen, som blev gennemført i begyndelsen af 2009. Udvalget har drøftet sin 
berettigelse og fremtidige arbejdsopgaver. En ny opgaveformulering er udarbejdet og skal nu 
forelægges bestyrelsen. Udvalget har udarbejdet en liste over mulige trivselsfremmende 
aktiviteter, som kan ses på hjemmesiden. Udvalget opfordrer medlemmerne til at komme med 
idéer. 

Da jeg gik ind i bestyrelsesarbejdet for 2 år siden, var det for at arbejde for et forbedret 
informationsniveau i klubben og mere åbenhed om bestyrelsens arbejde som et led i at 
fremme trivslen i klubben. Her ved udløbet af min valgperiode må det være tid at vurdere, om 
det er lykkedes.   
Med vedtagelsen af en Informations- og kommunikationsstrategi, relanceringen af Molligan, 
etablering af ny hjemmeside og gennemførelse af klubbens første medlemsundersøgelse synes 
jeg, at vi er godt på vej. Det er min egen vurdering, at klubben informationsmæssig er blevet 
mere åben, og at stadig mere information kommer hurtigere ud til medlemmerne. Alt kan 
gøres bedre, når vi får det lært. Der er og har været mange udfordringer i bestyrelsesarbejdet. 
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Det har været meget tidkrævende, og det vil det nok også blive i det kommende år. 
Foreningsledelse har aldrig været let, og det vil det heller ikke være i det kommende år. Men 
jeg stiller mig til rådighed for at videreføre indsatsen i en ny 2-årig periode. 
 
 

Et enkelt spørgsmål fra salen til formanden om området nord for Egåen ud for hul 2 - hvad 
tænkes det anvendt til? JØ svarede at der endnu ikke var taget beslutning herom. Området 
henligger en stor del af året ’under vand’ men at én mulighed kunne være anlæggelse et nyt 
teested til hul 2 med adgang via en bro.  - Ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer fra 
salen og beretningerne blev herefter godkendt. 
 
 
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2009 
Regnskabet blev gennemgået af klubbens kasserer Torben Thomasen. 
 
Ingen spørgsmål eller kommentarer fra salen og regnskabet blev godkendt m/applaus. 
 
 
4) Orientering om budget for år 2010 
Hovedtrækkene i budgettet blev gennemgået. Et par afklarende spørgsmål fra salen kort 
belyst: 
Lars Simonsen: Greenfee fra par-3 banen – er der ingen indtægter? Svar: Jo det er der, 
greenfee fra par-3 banen er indregnet i de samlede greenfee-indtægter.  
Lise Milling: Burde udgifter til telt, mobilt køkken m.m. ikke henregnes under byggeudgifterne? 
Svar: Man har valgt at lade udgifterne indgå i ’alm. drift’. 
Karsten Kraglund: Man budgetterer med indskud – sidste år talte man om ’regulering af 
medlemstallet’ svarende til det på generalforsamlingen godkendte antal, hvordan hænger det 
sammen? Svar: Når byggeriet er tilendebragt vil bestyrelsen se på om og hvordan der evt. 
reguleres. Indskuddet fra de 150 ekstra optagne medlemmer indgår som en del af 
egenfinansieringen i byggeriet. Budgettet blev herefter taget til efterretning. 
 
 
5) Fastsættelse af kontingent og indskud for 2011 
 
Kontingent  2010 2011 

Seniorer 5.400 5.700 

Ung 19-25 år 2.986  3.125 

Juniorer  1.900 2.000 

Passive 1.200 1.200 

   

Indskud  2010 2011 

Senior 7.500 7.500 

Ung 19-25 år 1.250 1.250 

 
Forslaget godkendes af forsamlingen. 
 

6) Indkomne forslag fra bestyrelsen – ingen forslag indkommet. 
 
7) Indkomne forslag fra medlemmer - Ingen forslag indkommet. 
 
8) Valg af formand - Jørgen Østergaard Nielsen genvælges uden modkandidat m/stor 
applaus. 
 
9) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen - Marianne Maegaard, Henrik Vinther og Niels Eilif 
Hansen er alle villige til genvalg. Ingen andre kandidater bringes i forslag og de genvælges alle 
- med applaus. 
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10) Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen - Uden modkandidater genvælges til 1. 
suppleant Poul Erik Nielsen og til 2. suppleant Michael Vinther. 
 
11) Valg af revisor og revisorsuppleant - Alf Lund genvælges til posten som klubbens 
revisor og som revisorsuppleant opnår Jørgen Knudsen ligeledes genvalg. 
 
12) Eventuelt  
Som afslutning på aftenens generalforsamling uddeles klubbens to vandrepokaler:   

• Præstationspokalen: Pokalen overrækkes Arne Hansen. 
• Kammeratskabspokalen: Pokalen tildeles Ernst Hamann.   

 
 
Generalforsamlingen afsluttes kl. ca. 20.20. 
 
 
 
Mollerup Golf Club, den           marts 2010 
 
 
 
 
Mogens Birkebæk, dirigent 
 


