
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

2. december 2009 
 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 02. december 
2009 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Jørgen Winther 
  Torben Thomasen 

  Marianne Maegaard 
 Henrik Vinther   

  Niels Eilif Hansen 
  Charlie Herbst 

 

Fraværende:  Bjarne Svensson og Hans Chr. Thøgersen   
    
Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat (Vedlægges som bilag) 
2. Orientering fra  

• Formanden 
• Forretningsføreren 
• Udvalgene 

3. Byggesagen: 
• Hvad nu 

4. Regnskab: 
• Balance pr. 31/10-2009  
• Regnskabsestimat 2009 
• Budget 2010 
• Kontingentopkrævning 2010  

5. Enkeltsager 
• Turneringsplan 2010 (Marianne) 
• Tiden efter færdiggørelsen af byggeriet (Henrik) 

6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra møde den 19. oktober er godkendt.  

2. Orientering 

• Orientering fra formanden under pkt. 3 

• Forretningsføreren: DGU har varslet datoen 19. – 20. marts for Repræsen-
tantskabsmødet i 2010, mødet afvikles på Hotel Grand Par i Korsør. 



• Udvalgene: 

Informations- og trivselsudvalget: 

MOLLIGAN 

• Bladet er nu færdig til trykning, men vi afventer et billede af 
nedrivningen. Bliver udsendt inden jul, og Seniorklubben stiller med 
pakkehold til forsiden. 

 Begynder- og turneringsudvalg: 

• Marianne gennemgik sine planer for klubmatcher i 2010, ligesom hun 
kunne oplyse, at vi i sæsonen 2009 havde holdt tilmeldingerne i forhold 
til 2008, der kunne endda spores en svag stigning til matcherne.  

• Marianne foreslog, at der fra sæsonstart og frem til vi kunne benytte 
de nye klubhusfaciliteter skulle opstilles et telt på den nye parkerings-
plads. Teltet ville kunne bruges i det daglige af medlemmerne, ligesom 
afviklingen af klubturneringerne kunne sluttes i teltet.  

• Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning, ligesom forslaget om 
opstilling af et telt blev godkendt. 

 

Baneuvalget: 

 
• Banestatus 2009 

Søerne er retableret og kanaler ved 16 og 18 er udgravet, men har ik-
ke haft nok vand til at lave et pænt løb. Alternativer med en pumpe er 
under overvejelse. Klipning af rough i sensommer langs hul 13 og 14 
har fået arealet til at se meget pænere ud. Klipning af rough på de sto-
re arealer sker sidst på året afhængig af vand på banen. En klipning 
mere i løbet af sæsonen er under overvejelse.  
Greens har været for varierende gennem sæsonen – ikke et fast niveau gen-
nem hele sæsonen. Det er svært at få dem jævne hele året, uden at det går ud 
over hastigheden. Træer på hul 6, 8 12, 13 og 17 er plantet – oprindelig plan 
med træer langs vej på hul 6 må opgives, da der er for mange elkabler i jorden 
det pågældende sted. 

 

• Vinterforberedelser/arbejder  

Udsætning af tee måtter (skal flyttes flere gange i løbet af vinteren) 
Måtter flyttes længere tilbage – hvor det er muligt, for at få noget 
længde på hullerne. 
Midlertidig lukning af banen eller dele af banen vil forekomme, i øje-
blikket på grund af meget vand – senere måske på grund af frost. Der 
vil blive skiltet med det, sat snore rundt om greens, og flagene på 
normale greens vil blive taget ned. 
Evt. forberedelse til bygning af nyt teested på hul 7. Ansøgning er 
sendt til kommunen. 
Hul 14 greenbunker (af græs) planeres ud til mere jævnt fald. 
 

• Orientering om par 3 banen 

Indkøb af filtmåtter til teesteder sker i år. 



Større greens ønskes, men det er svært at lave på nuværende tids-
punkt. 
Der er ønske om udvidelse af bunker på hul 4, således den virker som 
en rigtig bunker eller etablering af et par nye bunkers. Vi ser på banen 
og kommer med et samlet oplæg. 
 

• Orientering om træningsarealerne 

Opsætning af short-game bane er sket i foråret – mangler respons om 
funktionaliteten af banen. Kenneth spørges. 
Green ved klubhus er i dårlig stand – vi ser på at lave en ny green. 
Areal langs med hul 17 kan let planeres – evt. med jord fra hul 14. 
Ulrik laver et overslag på, hvor meget jord der skal bruges. 

 
• Bemanding i keeperstaben 

Kristian Jeremiassen er stoppet og der arbejdes på at få en ny mand – 
evt. en lærling. Staben er lige nu Ulrik, Jesper, Kent og Mustafa. Der 
har i sommerperioden været enkelte timelønsarbejdere til hjælp samt 
personer i arbejdsprøvning fra kommunen. 
 

• Eventuelt  
Møde med kommune næste år skal forberedes, så vi er klar over hvilke 
projekter vi har på vej i 2010 og 2011.  

 

• Investeringsbehov i maskiner i 2010 

Baneudvalget havde fremsendt en oversigt over nødvendigt indkøb af 
maskiner i 2010. Det drejer sig om følgende: 
  1 stk. Greenklipper 
  1 -     Områdeklipper 
  1 -     Ny klippebord til nuværende greenklipper 
 
Der var fra John Deere fremkommet et tilbud på ovennævnte på godt 
500.000 kr. inkl. moms. 
 
Bestyrelsen tog baneudvalgets indstilling til køb af ovenstående til ef-
terretning, dog bad bestyrelsen Henrik Vinther og forretningsføreren 
om endnu engang at tage fat i forhandleren for at få en lavere pris. 

 
 

3.   Byggesagen 

Formanden orienterede om status på byggesagen. Projektet kører nu i faste 
rammer, byggemøder afholdes for tiden med 14 dages mellemrum. Der arbejdes 
pt. med at få jordvarme til opvarmning af klubhuset, ligesom det undersøges om 
solvarme anlæg kan være en nyttig investering. 

Bestyrelsen besluttede, at forretningsføreren for fremtiden deltager i byggemø-
derne. 

4.   Regnskab 

Balancen pr. 31/10 2009 var udsendt til bestyrelsen inden mødet. 

Udviste et tilfredsstillende resultat, og toges til efterretning. 



Forretningsføreren havde udsendt et estimat på regnskabet for 2009, samt for-
slag til budget for 2010. Udvalgene havde meldt tilbage vedr. budgettet for 
2010, og udvalgenes ønsker indarbejdes i det endelige budget for 2010. 

   

5. Enkeltsager 

Vedr. turneringsplanen for 2010, se under pkt. 2. 

Tiden efter færdiggørelsen af byggeriet. Henrik Vinther havde anmodet om at 
dette punkt kom på dagsordenen. Henrik havde specielt tænkt på hvorledes vi 
vil kunne udnytte Mollerupvej nr. 16, såfremt vi vil kunne få arealet og 
bygningerne stillet til rådighed af kommunen.  

Der var en udpræget opfattelse i bestyrelsen af, at såfremt arealerne kunne 
stilles til rådighed for klubben, ville det på sigt være en god ide at flytte 
greenkeeperne til dette areal.  

En anden sag er også, at vi snarest skal tage en beslutning om,  hvor sand – 
topdressing mv. skal placeres, når ny parkeringsplads er færdig. Det blev 
besluttet, at vi indtil videre benytter gårdspladsen i nr. 16 til dette, men en mere 
permanent løsning skal snarest findes. 

Det blev også diskuteret, hvad det areal, hvor ”Larrys” hus lå, skal benyttes til. 
Et forslag gik på et parkeringsareal til de ansatte i klubben, der således kunne få 
nogle faste parkeringspladser. 

      6.  Eventuelt 

Intet 

      7. Næste møde: 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 20. januar 2010 kl. 17.00  

Møde blev hævet kl. 20.00 af formanden.  

Referatet er sendt og skrevet af: Charlie Herbst 

Godkendt af: 

 

Jørgen Østergaard                                   Torben Thomassen 

 

Jørgen Winther                            Henrik Vinther               Marianne Maegaard 

 

Niels Eilif Hansen                         Hans Chr. Bech Thøgersen Bjarne Svensson  


