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Mollerup Golf Club  

Bestyrelsen  

Mødereferat  

Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset 

Deltagere:  H. C.  Ralking (HC) 

  Niels Halleløv (NCH) 

  Knud Høgh (KH) 

  Marianne Maegaard (MM) 

  Jesper Lorentzen (JLO) 

  Ulla Køpfli (UK) 

  Niels Thyssen (NT) 

  Morten Nielsen Olesen (MNO – suppleant) 

  Anne Terndrup (AT – suppleant) 

 

Fraværende: Jan Lauridsen (JL – golfmanager) 

Gæst: Ulrik Sørensen  - Chefgreenkeeper – deltog under pkt. 6 

 

1.  Godkendelse af referat fra 19. maj 2015 
Godkendt og underskrevet 
 

2.  Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet 
Punkt 5 ’Golfspilleren i centrum’ udgår, da JL ikke er til stede. 
Nyt pkt 5: Køb af 3 nye boggies. 
Dermed er dagsorden godkendt 
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3.  Orientering fra 
a) Formanden 

o Vi har fået en klage om, at flaget har været hejst før kl. 8.00, 
hvilket er i strid med flagreglementet. Videresendt til de rele-
vante personer sammen med flagreglementet. 

o Vi har fået klage over medlems opførsel ved boldrenden. Vide-
resendt til Ordens- og amatørudvalget. 

o Arrangementet ’Opera i Engene’ blev lagt på MGC hjemmeside i 
sidste uge. Er også på billetnet. Max antal deltagere 700. 
Der er allerede kommet en del sponsoraftaler til arrangementet. 
Der er lavet flyers til Business Park Skejby 

o HC har haft møde med Aarhus Tech, tømreruddannelsen, om 
tordenhytter og skilte mv.. De vil gerne lave tømrerarbejde som 
ikke er konkurrerende arbejde for tømrermestre. Vi skal kun be-
tale for materialer. 

 
b) Golfmanageren 

Jan ikke til stede 
 

c) Udvalgene 

 Erhvervs- og sponsorudvalget (HC): 
o Greenfee: Vi er lidt bagud med indtægter på greenfee. 

Det er besluttet, at Medlemsservice formidler tilbud til 
medlemmerne, at de hele juli måned kan tage gæstespil-
lere med til greenfee 150,-. Det gælder ikke for flexmed-
lemmer. Tilbuddet er et ekstra tilbud ud over de sædvan-
lige 6 gæstebilletter. 

o Sponsorater: Der er pt udfaktureret det budgetterede for 
sponsoraftaler. Der er flere sponsoraftaler på vej, så det 
ser godt ud.  
Vi skal finde nyt hovedsponsorat – Handelsbanken stop-
per med udgangen af året. 

o Trekantsturneringen er aflyst i år. 
o Øremærkede sponsorater skal fordeles 75/25. Minimum 

25% til klubben. Der skal stå i kontrakten, hvem der di-
sponerer. 

 

 Medlems- og baneservice (UK): 
o Baneservice er godt kørende, og vi er blevet taget godt 

imod. Tøj er kommet, så vi kan kendes på banen. Skriv 
om Medlemsservice kommer på hjemmesiden. 

o Medlemsservice er også godt i gang med at arbejde med 
en samspilsaftale med andre klubber. 
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 Turneringsudvalget (KH): 
o BMW matchen søndag – der er stadig en del ledige plad-

ser. 
o Regionsgolf for Mollerup ser rigtig godt ud for flere af 

holdene. 
 

 Trivsels- og informationsudvalget (NT): 
o Møde mandag i næste uge om, hvad der skal ske i efter-

året. 
o Stor ros til Niels Eilif og de andre i redaktionen for deres 

arbejde i at formidle på vores hjemmeside. 
 

 Begynderudvalget (NH): 
o Der er mange deltagere til onsdagsturneringen. Der skul-

le være sat max antal op på 48 i golfbox, men det virker 
pt ikke, da der sidst var 61 deltagere. 

 

 Husudvalget (NH): 
o Niels har dags dato haft 5 års garanti eftersyn af bygnin-

gerne sammen med Juul & Nielsen. Når de sidste fejl og 
mangler er udbedret, er huset vores. I damernes om-
klædning bliver fliser i badet, der slipper, ordnet. Revne i 
vest gavl bliver udbedret. 

o Når vi får afleveringsrapport – 14 dage til underskrift 
o Sidste udestående ordnes mellem vores/deres advokat. 

 

 Sportsudvalget (MM): 
o Eliten  - 3 hold ligger godt i puljen og kan selv afgøre op-

rykning. 1 hold skal have lidt hjælp af modstandere. 
o Alle elite hold i Danmarksturneringen spiller på hjemme-

bane søndag den 16. August, så der arbejdes på, hvordan 
vi får så mange som muligt af klubbens medlemmer ud 
og støtte holdene. 

o Juniorudvalget ønsker at supplere sig med Peter Bay. Der 
arbejdes på arrangementer for juniorer. Der arbejdes på, 
at vi igen får en sommercamp. 

 
 

4. Økonomi, herunder: 
a) Driftsstatus pr. ultimo maj 2015 

Økonomien ser fornuftig ud, vi holder i det store og hele budgettet. 
Suverænt den bedste ledelsesrapport til dato. Ros til eConta. 
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b) Likviditetsbudget 
Bestyrelsen ønsker på næste møde en nærmere redegørelse for likvidi-
tetsforskydninger. 
 

c) Øvrige overvejelser 
Kan vi på nogen måde gøre det bedre? 

  
 

4.    
 
 
 

Køb af 3 nye boggies (nyt pkt. ift. udsendt dagsorden).  
Vi har fået en kanontilbud på 80.000,- + moms på 3 helt nye boggies. Der vil 
kunne sælges sponsorater på hver bil for ca 10.000,- årligt. HSS har allerede 
tegnet sig for 3 x sponsorat i 2015. 
Bestyrelsen stemte ja til købet, da de 2 boggies, vi har, er slidt op. 
De nye boggies skal køres frem hver dag, så folk kan se, at de har mulighed for 
at leje dem. Det vil bidrage til at tjene dem ind sammen med reklameindtæg-
ten. 
 

6. Temadrøftelse: Banen  
Ulrik var inviteret og lavede 30 minutters indlæg om opgaver og visioner for 
banen. Han havde udarbejdet en visionsplan med priser på små og store pro-
jekter. Det for at give en ide om projektets økonomiske størrelse og gøre priori-
teringen nemmere at overskue. Der skal med andre ord udarbejdes projekt 
budget for hver opgave. Super godt materiale, som baneudvalget kan arbejde 
med. 
 
Jesper havde også lavet super materiale og godt dokumenteret med billeder. 
Dette er konklusionen af Jespers indlæg: 
 
I erkendelse af, at der arbejdes som ”et pindsvin” i vor organisation, skal tiltag 
komme således: 
 

 Få projekter ad gangen! 

 Papirarbejdet skal være på et minimum. 

 Udvalgsmøderne korte og relevante.  

 Info-liste fra greenkeepere skal bruges og skal skiftes hver fredag - em-
ner kommer fra Jesper og Jan i forening - der er rigeligt af forslag fra 
medlemmer at tage af! 

 ”Nye oplevelser på banen” skal følges og revidering foretages efter be-
hov - 3 ad gangen! 

 ”Små ting” skal bekæmpes - de skal ikke i ”udvalg”, men laves og påta-
les! 
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Af store projekter har vi: 
 

 Nye maskiner og finansiering. 

 Brøndboring. 

 Hovedplan for banen - 5 år frem i tiden. 

 Vinterbanen. 

 Hul 15. 
  

 
7 Organisationsudvikling i MGC 

a) Drøftelse af vision, værdier og strategi: 
Oplæggene har i flere omgange været drøftet i bestyrelsen og går nu til 
sproglig efterbehandling, hvorefter de forelægges bestyrelsen til ende-
lig godkendelse. 

b) Code-of-conduct: 
Oplægget blev gennemgået og tilrettet, hvorefter det også går til sprog-
lig efterbehandling og efterfølgende endelig godkendelse. 

c) Årshjulet for bestyrelsen 
Tema for augustmøde: Medlemstilfredshed og services/Medlems- og 
baneserviceudvalget. 
 

8 Medlemmer af de stående udvalg 
Juniorudvalg, baneudvalg og begynderudvalg ønskede at supplere sig med føl-
gende medlemmer: 
Juniorudvalg: 
Peter Bay 
Baneudvalg: 
Hans Trautner 
Begynderudvalg: 
Merete Grønvold, Hanne Fredensborg, Lars Fredensborg, Lotte Halleløv, Mari-
anne Ørntoft, Finn Andersen, Claus Nielsen, Ellinor Carstensen, Uffe H. Vithen, 
Svend Erik Have, Carsten Leed og Winnie Rasmussen. 
 
Tiltrådt. 
 
 

9 DGU’s projekt ’Golf og Folkesundhed’ 
Forskningsprojektet, som gennemføres af Active Institute og Institut for Folke-
sundhed, ønsker at gennemføre et pilotprojekt i efteråret 2015 og ønsker i den 
forbindelse, at Mollerup Golf Club stiller op til 16 frikontingenter til rådighed, 
samt bidrager med ekstra vejledning. 
Bestyrelsen kunne ikke imødekomme ønsket. Det har vi ikke ressourcer til. De 
pågældende er velkomne i klubben på normale vilkår. 
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10 Status på projekter: 
a) Hul 15 

Intet nyt 
 

b) Peters gård 
Intet nyt 
 

c) Tordenhytter 
Se pkt. 3 a. 

 
d) Brøndboring 

Vi har fået tilbud fra Tysk udbyder. Der skal søges om tilladelse til en 
prøveboring og det vil tage ca. 2 – 3 mdr. Jesper arbejder videre med 
projekt. 
 

11 Driftsoptimering, herunder 
a) Klubhuset 

Fast punkt under husudvalget 
 

b) Status på EConta 
Intet. 

 
12 Eventuelt 

Marianne takkede for opmærksomheden til hendes 60 års fødselsdag 
 

13 Næste møde: tirsdag 18. august 
 

Referatet godkendt  d.  

 

Godkendt  af :  

 
 
HC Ralking 

 
 
Nie ls  Hal leløv  

 
 
Jesper Lorentzen  

 
 
Ul la Køpfl i  

 
 
Knud Høgh 

 
 
Marianne Maegaard 

 
 
Nie ls  Thyssen  

  

 

 


