
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

07. april 2010 
 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 07. april 2010 i 
klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Henrik Vinther   
  Torben Thomasen 

  Hans Christian Thøgersen   
  Niels Eilif Hansen 
  Jørgen Vinther 
  Marianne Maegaard 
  Charlie Herbst 

 

Fraværende:  Bjarne Svensson   
    
Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat 
2. KonstitueringForretningsorden og forretningsplan 

• Ændringsforslag fra informations og trivselsudvalget (vedlægges som 
vedhæftet fil) 

3. Orientering fra  
• Formanden 
• Forretningsføreren 
• Udvalgene 

4. Byggesagen: 
• Hvor er vi nu 

5. Regnskab: 
• Balance pr. 31. marts 2010 

6. Enkeltsager 
• NGU – DGU frispilskort 
• Greenfee aftaler 

7. Eventuelt 
8. Næste møde 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra møde den 20. januar 2010 er godkendt. 

2. Konstituering 

Jørgen Østergaard Nielsen – formand  -  Torben Thomasen – kasserer  -   Jørgen 
Winther – næstformand og formand for husudvalget  -  Henrik Vinther – baneud-
valgsformand  -  Marianne Maegaard – formand for HCP-udvalget -  turneringsud-
valget - og begynderudvalget  -  Bjarne Svensson – eliteudvalgsformand  -  Niels 



Eilif Hansen – formand for informations- og trivselsudvalget  -  Hans Christian 
Bech Thøgersen – formand for juniorudvalget 

3. Forretningsorden og forretningsplan 

  Forretningsordenen godkendt – Forretningsplanen godkendt med enkelte ændrin-
ger vedr. Information og kommunikation samt for Trivselsudvalget.  

 Den ændrede forretningsplan vil blive udlagt på hjemmesiden.  

4. Orientering 

• Orientering fra formanden 

Formanden orienterede om, at han og Niels Eilif Hansen havde del-
taget i DGU´s repræsentantskabsmøde i Korsør.  

Repræsentantskabet godkendte det af DGU´s bestyrelse med æn-
dringsforslag fremsendte forslag til ændringer af medlemsklubber-
nes ret til selvstændigt at sammensætte medlemstyper, som alle 
skal betale DGU kontingent. I det fremsendte forslag ligger også et 
forslag til ophævelse af gensidighedsaftalen (retten til at spille 
greenfee på andre baner) 

Efter en kort debat om det godkendte forslag og om de konsekven-
ser, som forslaget evt. vil få for Mollerup Golf Club, blev det beslut-
tet, at et udvalg bestående af formanden - Niels Eilif Hansen og for-
retningsføreren til bestyrelsesmødet i august skulle komme med et 
oplæg til debat i bestyrelsen. 

• Forretningsføreren: 

Ingen orientering.  

• Udvalgene: 

Informations- og trivselsudvalget: 

Molligan udsendes efter planen den 13. april 2010.  
 

Udvalget arbejder med en række mulige aktiviteter, som dog afven-
ter færdiggørelsen af klubhuset og mere ordnede forhold. – Udval-
get er særlig optaget af spørgsmålet om at få nye medlemmer ind-
sluset i klublivet. Nybegynderne tager begynderudvalget sig godt af, 
men det kan være vanskeligere for nye medlemmer, der kommer 
fra andre klubber. I en tid, hvor forenings- og klublivet er under 
pres, er det udvalgets opfattelse, at der skal gøres noget ekstra for 
disse nye medlemmer. På hjemmesiden bydes de nye medlemmer 
velkommen med henvisning til klubturneringer og klubber-i-
klubben. Et velkomstmøde er en mulighed, når klubhuset er klart til 
det. 

 

 



Baneuvalget: 

 

Banestatus er, at hullerne fra 5 til 13 + 17 og 18 er åbne med spil 
til vintergreens. 

Greenkeeper og udvalgsformand vurderer løbende, om der kan 
åbnes flere huller, eller om greens kan åbnes, men på nuværende 
tidspunkt er det for tidligt at åbne greens. Vi vurderer også, om 
teesteder snart kan åbnes. Vi forventer først at åbne green i 
forbindelse med åbningsmatchen (evt. den 25. april) for ikke at lide 
det meste af året med dårlige greens. Andre baner i området er 
ligeså slemt eller værre stillet end os. Kun de steder, hvor der er 
økonomiske grunde til at åbne, har de gjort det, og resultatet er 
greens med meget dårlig spillestandard. Dette ønsker vi ikke i 
Mollerup, og derfor venter vi med at åbne greens. 

Keeperne har gjort arealet ved Mollerupvej 26 parat, således at der 
kan opbevares sand og jord til brug på banen. 

Nye medarbejdere er godt integreret og går i gang med opgaverne 
med et smil på læben – og godt humør sammen med de andre i 
staben. 

Plan over området skal vedtages – parkering, maskiner, kørsel, stier 
m.v. skal aftales og godkendes af bestyrelsen. 

Juniorudvalget: 
 

Sæsonen er langsomt igangsat. Alle turneringer der skal afvikles på 
hjemmebane her i april og maj er flyttet til udebane. 
 

Eliteudvalget: 

 

Hjemmebane turneringer er flyttet i maj måned. 

5.   Byggesagen 

Formanden orienterede om status på byggesagen, der nu begynder at skride 
fremad.  

6.   Regnskab  

Balancen pr. 31. marts blev gennemgået, og efter omstændigheder udviste den 
et rimeligt resultat. 

5. Enkeltsager 

Det blev besluttet, at fordelingen af klubbens frispilskort skulle være på følgende måde: 
 
NGU-kort       Formand Jørgen Østergaard Nielsen 
                      Næstformand Jørgen Winther 
 
DGU-kort       Baneudvalgsformand Henrik Vinther Jensen 
                      Bestyrelsesmedlem Bjarne Svensson 



                      Bestyrelsesmedlem Marianne Maegaard-Nielsen 
                      Bestyrelsesmedlem Niels Eilif Hansen 
                      Bestyrelsesmedlem Hans Christian Bech Thøgersen 

 

Der er indgået greefeeaftale om 50% med de sædvanlige klubber. Som ny under 
50% ordningen er Rold Skov Golfklub.  

Mollerup Golf Club er stadig med i 50 kr. ordningen med de samarbejdende golf-
klubber i det midtjyske område. Hvilke klubber det drejer sig om, kan læse på 
klubbens hjemmeside.  

      6.  Eventuelt 

Intet 

      7. Næste møde: 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 19. maj 2010 kl. 17.00, ligesom der blev 
fastsat møde datoer den 16. juni og 11. august begge dage kl. 17.00   

Møde blev hævet kl. 20.30.00 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  

 

 

 


