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Mollerup Golf Club 
 

Bestyrelsen  
Mødereferat  
Mødedato og sted: mandag d. 9. november 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) 
Anne Terndrup (AT - suppleant) 
Morten Nielsen Olesen (MNO - suppleant) 
Jan Lauridsen (JL - golfmanager) 
 
1.  Godkendelse af referat fra 6. Okt. 2015 

Ok og underskrevet 
 

2.  Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet 
Ok 
 

3.  Orientering fra 
a) Formanden 

 HC og NH har holdt MUS samtaler med JL og Søren Jensen. 

 HC og NH har været til DGU’s regionsmøde i Aalborg. 

 Der er faldet afgørelse i 2 klagesager over et medlem. 
b) Golfmanageren 

 Holder møde med greenkeeperne med udgangspunkt i Golfspille-
ren i Centrum. 

 Undersøger sammen med elektrikeren mulig belysning på Driving 
Range samt kigger på bedre lys ved gangareal ved Restaurant og 
Cafeen. 

 Hanne er med i GAF projekt vedr. ansættelseskontrakter for Ma-
nager og sekretær. 

c) Udvalgene 
E&S: 
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 Der foreligger revideret brochure udarbejdet af vores praktikant i 
samarbejde med JL samt prisliste. Brochuren bliver nu trykt, så 
Finn og JL har professionelt salgsmateriale. 

 Julefrokost i MBC lørdag d. 14. november, hvor der er åbent hus 
for potentielle sponsorer. 

 JL besøger 26 medlemmer af MBC i den nærmeste fremtid. 
 
Trivselsudvalget: 

 Folk og Fisk – var en stor succes med over 100 deltagere. 

 Der afholdes julehygge d. 2. December med Mollerupkoret. 

 Udsætter projekt vedr. ny hjemmeside. 
 
Medlems- og baneservice: 

 Der afholdes møde vedr. mulig samspilsordning med 5 andre 
klubber. Forventer endeligt nyt i slutningen af november. 

 Der er sendt en ansøgning om tilskud til vores skoleprojekt. Vi 
forventer at komme i betragtning i 2016. 

 
Sportsudvalg: 

 Frederik Sejr er blevet udtaget til DGU´s juniorlandshold. 

 Mads Røddik er blevet udtaget til DGU´s juniorudviklingstrup. 

 Frederik Sejr har deltaget i en stor eliteturnering i Berlin og fik en 
flot 6. plads (bedst i sin aldersgruppe). 

 Klubbens juniorhold bestående af: Frederik Sejr, Mads Røddik og 
William Høybye vandt i oktober Sportsjournalisternes Juniorhold-
turnering 2015. Der venter dem nu en stor oplevelse, da præmien 
er en tur til The Open 2016 i Skotland. 

 
Turneringsudvalg: 

 Afholder turneringsudvalgsmøde i januar, hvor turneringsplanen 
laves for 2016. 

 
4.  Økonomi, herunder: 

a) Ledelsesrapport oktober måned 2015 
Oktober måned har budget- og resultatmæssigt været tilfredsstillende. 

b) Pengestrømsanalyse (likviditetsbudget) 2. halvår 2015 
Der skal stadig være fokus på likviditeten. JL og Claus kigger tallene 
igennem og vender tilbage med info til bestyrelsen. 

c) Budget 2016 – hovedtal - 1. udkast 
JL forelagde 1. udkast på baggrund af indberettede tal fra udvalgene. 
Tallene blev gennemgået og der var enighed om, at vi sigter efter et re-
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sultat for 2016 på minimum kr. 500.000,- 
Udvalgene kommer tilbage med nye tal til 2. behandling.  
2. behandling (= få budgettet til at hænge sammen), skal være afsluttet, 
så budgettet kan vedtages på BM i december. 

d) Budgetprocedure for budget 2016 – det videre forløb 
HC forelagde forslag til den videre budgetprocedure. De enkelte konti 
bliver nu grundigt gennemgået. Udvalgsformændene + sekretariatet 
kommer derefter med reviderede tal. Samtidig fordeles posterne på 
måneder mhp. pengestrømsanalysen. Budgettet skal være klar til ved-
tagelse på december mødet. 

e) Budgetansvar – principbeslutning 
HC forelagde forslag om, at der fremover er en politisk ansvarlig (typisk 
udvalgsformand) for alle konti, som godkender bilag. Den politisk an-
svarlige skal være medlem af bestyrelsen. Uddelegering af fuldmagten 
kan ske med bestyrelsens bemyndigelse. Alle bilag skal fremover god-
kendes af mindst 2 personer, hvoraf den politisk ansvarlige er den ene. 
Forslaget blev vedtaget. Det praktiske aftales med Claus og JL. 

f) Ny betalingsløsning – udsættes.  
 

5.  Temadrøftelse: Organisation og ledelse  
Bred drøftelse med baggrund i organisationsudvalget arbejde. 
Rigtig godt på vej i forhold til for et år siden, men vi er dog ikke i mål endnu. 
Der er vigtige opgaver der skal kigges på i fremtiden, bl.a. færdiggørelse af for-
retningsplan, kompetencer i bestyrelsen, personalepolitik mv.  
Besluttet at holde et seminar i januar måned, hvor der indbydes en konsulent 
udefra til at styre dagen. 
Organisationsudvalget (HC og TH) arbejder videre med tingene. 

  
6.  Golfspilleren i centrum  

JL har udsendt seneste rapporter. Hver udvalgsformand kommenterede på ud-
viklingen inden for sine områder. Der fremkom mange og vigtige oplysninger, 
som bestyrelsen vil bruge i det fremtidige arbejde. 
 

7.  Organisationsudvikling i MGC 
a) Årshjulet for bestyrelsen: 

Næste temaer: økonomi, sekretariatet og risikomanagement 
b) Klubudviklingsplan (forretningsplan) – arbejdet er sat i gang og vi starter 

med baneområdet. HC og TH stiler efter, at der foreligger et 1. udkast til 
hele planen i januar. 

c) Seminardag for bestyrelse, ledende medarbejdere m.fl. Positiv tilbage-
melding om en seminardag lørdag i januar. Fokus på Golfspilleren i Cen-
trum og det videre arbejde på den nye forretningsplan. 
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8.  Banen: 
a) Status – her og nu 

 Der bliver lavet 6-7 nye stier i år. 

 Arbejdet på 15. og 16. green er nu ved at være færdigt. Hul 16 er 
spilbar igen. 

 JLO og Ulrik har nu den direkte kommandovej – har gjort den dag-
lige kommunikation nemmere. 

 Hul 15: 
Der arbejdes på en plan A og plan B. Plan B påbegyndes straks – 
hul 15 forventes spilbar fra april måned. Plan A kan være færdig i 
2017 – fuld funktionsdygtig. Alle kræfter er lagt i at få lavet en 
konkret ansøgning på en nøjagtig plan for hvordan hullet skal la-
ves/ordnes. Udarbejdes hurtigst muligt. 

b) Vinterbane: 

 Baneudvalget indstiller at vende banen. Det blev besluttet at ven-
de banen, hvilket effektueres når frosten melder sig. 

 Der arbejdes på en ny løsning for næste vinter. 
c) Hul 15 og andre våde huller 

 Hul 15  - se pkt. 9a. 

 Der arbejdes fortsat på at finde løsninger for de andre våde hul-
ler. 

 
 

9.  Status på projekter: 
a) Hul 15 

Vi har haft møde med Aarhus Kommune, som har tilkendegivet, at man 
er sindet at give dispensation til terrænhævning på hul 15. Vi har endvi-
dere haft møde med Danmarks Naturfredningsforening, som har tilken-
degivet, at de ikke vil protestere, såfremt vi får dispensation. Forudsæt-
ningen for en dispensation er, at vi fremsender et konkret projektfor-
slag. For hurtigst muligt at igangsætte projekteringen, havde HC og JLO 
udarbejdet følgende forslag: 
’Bestyrelsen bevilger et rådighedsbeløb på op til 50.000 kr. i 2015 med 
henblik på snarlig udarbejdelse af et projektforslag vedr. hul 15. Projekt-
forslaget skal danne baggrund for en ansøgning om dispensation for 
miljøbestemmelserne. Beløbet er ikke indeholdt i driftsbudgettet og ta-
ges derfor af overskuddet. Formanden og baneudvalgsformanden di-
sponerer beløbet.’ 
Forslaget blev vedtaget. 

b) Peters gård 
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Intet nyt 
c) Tordenhytter 

Pt i bero. 
d) Brøndboring 

Pt i bero. 
 

10.  Driftsoptimering, herunder 
a) Klubhuset – I bero resten af 2015 
b) Status på Onlinekontoret – samarbejdet fungerer fuldt tilfredsstillende 
c) Valg af leverandører – I bero resten af 2015 

 
11.  Generalforsamling 2016 

a) Køreplan mv. 
Køreplanen ligger klar med nye deadlines for 2016. Generalforsamlin-
gen er fastlagt til d. 15. Marts 2016. Lokale er reserveret. 
 

12.  Eventuelt 
Intet 
 

13.  Næste møde: tirsdag d. 8. december kl. 17.00 
Næste møde: tirsdag d. 19. januar kl. 17.00 
 

14.  Personale og fortrolige sager: 
 

  
  
  
Mødet hævet kl. 21.10 af formanden. 
 
Referent: Jan Lauridsen 
 
 
 
Referatet godkendt d. 
 
 
 
Godkendt af: 
 
 
HC Ralking 

 
Niels Halleløv 

 
Jesper Lorentzen 
 

http://www.mollerupgolfclub.dk/
mailto:info@mollerupgolfclub.dk


                                             

 
Mollerup Golf Club  -  Mollerupvej 7  -  8240 Risskov  -  tlf. 8678 5556 

www.mollerupgolfclub.dk  -  info@mollerupgolfclub.dk  -  Bank 7633 - 0002114883  -  CVR nr.: 16460400 

6 

 
 
Ulla Køpfli 

 
Knud Høgh 

 
Marianne Maegaard 
 
 

 
Niels Thyssen 
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