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Mollerup Golf Club 
 

Bestyrelsen  
Mødereferat  
Mødedato og sted: tirsdag, den 6. oktober 2015 kl. 17.00 i Klubhuset  
 
Deltagere:   
H. C.  Ralking (HC) 
Knud Høgh (KH) 
Marianne Maegaard (MM) 
Jesper Lorentzen (JLO) 
Ulla Køpfli (UK) 
Niels Halleløv (NH) 
Niels Thyssen (TH) 
Jan Lauridsen (JL - golfmanager) 
 
Gæster: Poul Lindberg, intern revisor og Claus Gråbæk, Onlinekontoret – deltog under pkt. 4. 
 
Fraværende: Anne Terndrup (suppleant) og Morten Nielsen Olesen (suppleant). 
 
1.  Godkendelse af referat fra 8. september 2015 

Godkendt og underskrevet 
 

2.  Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet 
Nyt. Pkt. 6b: Internt kursus om Golfspilleren i Centrum 
 
Dagsorden godkendt 
 

3.  Orientering 
 

a) Formanden 

 MGC har underskrevet en partnerskabsaftale med Aarhus Kommune om ’skole-
golf’. Vorrevangsskolen indledte samarbejdet d. 25. September. Vi havde besøg 
af rådmand Bünyamin Simsek og vi fik en flot omtale i dagspressen. 

 Formænd og baneudvalgsformænd fra Aarhus Golf Club, Aarhus Aadal Golf 
Club og Mollerup har holdt møde for at drøfte muligheder for mere rationel 
banedrift. Baneudvalgsformændene følger op. 

 HC, JL og Hanne Jacobsen har deltaget i DGU’s MasterClass om Golfspilleren i 
Centrum.   

b) Golfmanageren 

 Sundhedsprojektet har 14 deltagere, diabetikere. Det har været en succes. 
Desuden har vi fået en del omtale. 
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 Vi har d.d. haft en nettoafgang på ca. 15 medlemmer i 2015. Vi har dog en del 
prøvemedlemmer, og forventer en stor del af disse melder sig ind i klubben. 

 Louise Juul er praktikant i oktober måned. Hun skal hjælpe JL med at optimere 
sponsorarbejdet, salgsmateriale og kontakten til sponsorerne m.m. 

c) Udvalgene 

 Begynderudvalget:  
Ønsker at de nye teesteder på kortbanen bliver klippet mere og pænere. Det vil 
være en god idé igen at gøre dem mere synlige. 

 Husudvalget: Intet nyt 

 Sportsudvalget: Se pkt. 5 

 Baneudvalget:  
Hul 15 har 1. prioritet – læs mere herom på hjemmesiden 
Brøndboringen er indtil videre sat i bero, da en løsning med brug af eksisteren-
de sø, ikke kan lade sig gøre. Vi skal selv lave et vandreservoir – udgift ca. 
150.000,-. 

 Medlems- og baneservice:  
Baneservice fortsætter i oktober – ikke fastlagt skema, ordnes via facebook. 

 Erhvervs- og sponsorudvalget 
Der er faktureret sponsorater for kr. 418.000,- (budget kr. 300.000,-) og der 
forventes yderligere kr. 50.000,-. 
Greenfee og Company Day/Golf for sjov er kr. 86.000,- bagud iflg. budget. Det 
er især stor bane, som har skuffet. 
Der er pt. 26 medlemmer i Business Clubben. 
Udvalget har indgået samarbejdsaftale med Finn Schibstad om canvas salg af 
sponsorater, company days mv. Der er tale om en ren provisionsaftale. 
Der gennemføres de næste 3-4 uger besøg hos alle medlemmer af MBC.  
Pro-team gennemfører d. 31. oktober matchen ”Greenkeeperens hævn”. Der 
spilles med en elitespiller. Et hold koster kr. 1200,- incl. match, præmier og 
spisning. Overskuddet tilfalder Pro-team. 
Udvalget indstiller til Baneudvalget at greens holdes åbne hele vinteren (undta-
gen når der er frostvejr), idet det er udvalgets opfattelse, at det vil øge med-
lemstilfredsheden og skabe yderligere greenfeeindtægter. 

 Trivselsudvalget: 
Havde stor succes med deres første ”Garagesalg”. Det vil blive gentaget næste 
år. 

 
4.  Økonomi 

a) Halvårsregnskab 2015 og kvartalsregnskab, juli kvartal: Budget- og resultatmæssigt 
tilfredsstillende 

b) Ledelsesrapport for september måned 2015: OK 
c) Pengestrømsanalyse (likviditetsbudget) 2. Halvår 2015: OK – stadigvæk holde fokus 

på omkostningerne. 
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d) Budget 2016 – 1. udkast: Udvalgene har indmeldt deres ønsker til budget for 2016. JL 
opstiller budgettet, som snarest tilsendes bestyrelsen.  

e) Budgetprocedure for budget 2016 – det videre forløb: Udvalgene indkaldes snarest til 
gennemgang budgetforslag med HC og JL. Budgetforslag bør kun indeholde driftsom-
kostninger.  Det overvejes, om der fremover skal være en politisk ansvarlig for hver 
konto. HC laver oplæg om dette til næste møde. 

 
5.  Temadrøftelse: Begynderudvalg, sportsudvalg og turneringsudvalg 

 Begynderudvalg 
Vi har fået ca. 70 nye prøvemedlemmer. De fleste er kommet godt igennem forløbet 
og har fået banetilladelse. De fleste deltager i klubbens onsdagsmatcher. Ca. 70% er 
blevet fuldtidsmedlemmer i MGC. Det tal skal være højere, hvorfor hele begynderfor-
løbet skal tænkes igennem igen og gøres mere interessant.  

 Sportsudvalget 
Rent sportsligt er eliten inde i en god udvikling, der trænes godt og der er et godt 
sammenhold blandt spillerne. Det er vores varemærke. Vi skal ikke ud og købe spille-
re. MGC har gode træningsfaciliteter og en af DK´s bedste træner samt et godt træ-
ningsmiljø. 
Der overvejes at indføre spillerkontrakter med spillerne. 
Der er 30-35 aktive juniorer, 18 herrer og 12 pige elitespillere. 
Frederik Sejr og Mads Røddik er med DGU´s boblertrup (landshold) 

 Turneringsudvalget 
Der har været det samme antal turneringer i 2015 som i 2014. Udvalget kan godt 
tænke sig nye turneringsledere. De skal klædes bedre på, hvorfor der tilbydes internt 
kursus i indtastning i Golfbox. 
Onlinebetalingen har været en succes.  
Det overvejes om turneringsfeen skal sættes op. 
Der var færre til Klubmesterskaber i år end sidste år. Det overvejes om selve præmie-
overrækkelsen skal foregå på en anden måde. 
Der er 4 hold tilmeldt Regionsgolf, hvilket giver en del udfordringer om mandagen. 
Der overvejes udvælgelse, da der er mange der gerne vil være med. 

 
6.  Golfspilleren i Centrum 

a) HC, HJ og JL har været på kursus, Master Class i Golfspilleren i Centrum. Vi følger sna-
rest op på, hvordan vi kan blive bedre til at bruge dette værktøj. 
Næste skridt er at lave en benchmark med andre klubber i nærheden af MGC. 
HC havde udsendt forslag til, hvilke udvalgsformænd, der følger op på de respektive 
temaer. Forslaget blev tiltrådt. 

b) Internt kursus i Golfspilleren i Centrum 
Vi arbejder på at lave et internt kursus for bestyrelsen og udvalgene afholdt af DGU. 
Vi planlægger med en lørdag i januar. 
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7.  Organisationsudvikling i MGC 
a) Årshjulet for bestyrelsen 

Temadrøftelse på næste BM : Ledelse 
b) Klubviklingsplan (forretningsplan) 

Revision af klubudviklingsplanen igangsættes nu. HC og TH laver oplæg. 
 

8.  Forslag fra Medlems- og baneservice: 
a) Nye medlemmer, som betaler kontingent for 1. halvår 2016 nu, kan spille gratis fra 1. 

Oktober.  Forslaget er efter sidste BM drøftet og vedtaget via email. Beslutningen ført 
til protokol. 

b) Medlemmer kan årligt få op til 10 gratis billetter til at tage børn/børnebørn/ kamme-
rater op til 14 år med på driving range. Forslaget blev vedtaget. 

 
9.  Status på projekter 

a) Hul 15 
Vedr. den langsigtede løsning har Aarhus Kommune lovet, at vi snarest får lavet en 
plan for det videre arbejde med dispensationsansøgning. Vedr. løsninger på kort sigt, 
se info på hjemmesiden 

b) Peters Gård 
Intet aktuelt nyt. Drøftes med kommunen ift. med plan for hul 15 og dispensations-
ansøgning. 

c) Tordenhytter 
Intet aktuelt nyt. Drøftes med kommunen ift. med plan for hul 15 og dispensations-
ansøgning 

d) Brøndboring 
Sat på pause – se pkt. 3c - baneudvalget 

 
10.  Driftsoptimering 

a) Klubhuset: intet nyt 
b) Status på eConta: eConta skifter navn til Onlinkontoret 
c) Valg af leverandører: intet nyt 

 
11.  Eventuelt 

a) JLO vil indkalde frivillige til møde, som har givet til kende( Golfspilleren i Centrum), at 
de gerne vil hjælpe til omkring klubhuset – ”Gårdlaug”. 

 
12.  Næste møder: 

a) Næste BM, mandag d. 9. November.  
b) GF 2016, d. 15. marts? TH undersøger om lokalet er ledigt. 
c) Møde med klubber i klubben, uge 45, d. 4. november kl. 18.30 

 
13.  Personale og fortrolige sager 
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Mødet hævet kl. 21.30 af formanden. 
 
Referent: Jan Lauridsen 
 
 
Referatet godkendt d. 
 
 
 
Godkendt af: 
 
 
HC Ralking 

 
Niels Halleløv 

 
Jesper Lorentzen 
 

 
Ulla Køpfli 

 
Knud Høgh 

 
Marianne Maegaard 
 

 
Niels Thyssen 
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