
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

15. december 2010 
 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 15. december 
2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Henrik Vinther   
  Torben Thomasen 

  Bjarne Svensson 
  Jørgen Vinther 
  Marianne Maegaard 
  Niels Eilif Hansen 
  Charlie Herbst 

 

Fraværende:  Hans Christian Thøgersen   
    
Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat  
2. Orientering fra  

• Formanden 
    Forretningsføreren 

1 – Medlemstyper efter 1. januar 2011 
2 – Medlemstal 15/12-2010 
3 – Anskaffelses af lydanlæg til klubhuset. Tilbud brugt udstyr 10.000 kr. 

• Udvalgene 
3. Byggesagen: 

• Hvor er vi nu 
• Økonomi 

4. Regnskab: 
• Balance pr. 30. november 2010 (vedhæftes som bilag) 

5. Generelle sager: 
• Klubhuset: 

A) Funktioner 
B) Kontrakt 

6. Enkeltsager 
7. Eventuelt 
8. Næste møde 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra møde den 3. november 2010 er godkendt. 

 

 



2. Orientering 

 
• Forretningsføreren forespurgte om hvilke medlemstyper klubben skulle have ef-

ter 1. januar 2011. 
 
Bestyrelsen besluttede, at der ikke skulle være andre medlemskaber i den nye 
sæson. 

Med hensyn til fleksible medlemskaber besluttedes, at Mollerup Golf Club 
tillader alle med fleksibelt medlemskab af danske klubber organiseret i DGU at 
spille på klubbens baner mod betaling af fuldt greenfee.  Rabatordninger kan 
ikke benyttes. 

Det blev besluttet, at Niels Eilif, Marianne og forretningsføreren skulle undersøge 
muligheden for et prøve medlemskab. Oplæg til næste bestyrelsesmøde. 
 

• Forretningsføreren oplyste om følgende medlemstal pr. 15/12-2010: 

 Senior   964 
      Ungdom     66 
 Junior     83 
 Intercity       3 
 Par3       5 
 Aktive i alt 1.121 
 Passive    139 
 

• Forretningsføreren orienterede om et tilbud på et brugt lydudstyr til en pris af 
10.000 kr. 

Det blev besluttet, at såfremt det var et udstyr der kunne bruges, skulle det an-
skaffes. 

• Baneudvalget – Henrik gennemgik det udsendte forslag til banevision og kom-
menterede på enkelte punkter. 
Henrik starter en dialog med Århus kommune om større ønsker/ændringer på 
banen. 

 Budgettet for opdatering af ændringerne er i første omgang estimeret til 1.3 
mio. kr. 

 
 Det besluttes, at prioritet 1 og 2 forsøges indarbejdet i budgettet for 2011, an-

svarlig Charlie, Henrik og Ulrik, og der tages stilling til, hvordan prioritet 3 og 4 
kan finansierers over de kommende 3 - 4 år. 

 Der er ikke planlagt maskindkøb i 2011, men fremskrivning af maskinbudgettet 
viser investeringer i 2012. 

 
•   Turnerings- og begynderudvalget - Marianne Maegaard oplyste, at hun er 

ved at have turneringer i næste sæson på plads, ligesom begynderudvalget er i 
gang med planlægningen til næste sæson.  

 

•   Informations- og trivselsudvalget - Årets sidste MOLLIGAN er udsendt den 
7. december. Næste nummer udsendes ved sæsonstart i begyndelsen af april 



2011 – efter ordinær generalforsamling, så kort referat kan komme med i bla-
det. 

   Trivselsudvalget afholder klubaften den 8. februar 2011. Det bliver en regelaften 
   med Merete Grønvold.  

• Eliteudvalget – Der arbejdes fortsat med planlægningen af den kommende sæ-
son. Der er tilgået 3 gode spillere fra andre klubber. 

3. Byggesagen 

  Formanden orienterede om, at der stadig er en omfattende mangelliste, der 
endnu ikke er blevet lavet. Der afholdes fortsat møder mellem entreprenøren og 
byggeudvalget.  

 Hvad angår økonomien, var de sidste sager med J&N endnu ikke færdigforhand-
let.  

 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

4. Regnskab 

Balancen frem til 30. november 2010 var udsendt til bestyrelsens medlemmer 
inden mødet. 

Bestyrelsen tog balancen til efterretning. 

5. Generelle sager 

• Klubhuset 

A – Forretningsføreren orienterede om, at der stadig arbejdes med den liste over 
funktioner, der efter hans opfattelse stadig ikke fungerer tilfredsstillende. 

B – Jørgen Winther orienterede om, at han nu havde haft et møde med Søren 
Møller Jensen. Søren var blevet præsenteret for forslaget til en ny kontrakt.  

Søren udarbejder i løbet af den kommende uge en liste over køkken og service, 
hvorefter der igen skal være et møde.  

. 

6.   Enkeltsager  

Ingen 

      7.  Eventuelt 

Intet 

      8. Næste møde: 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 1. februar 2011 kl. 17.00.   



Møde blev hævet kl. 21.00 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  


