
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

20. januar 2010 
 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 20. januar 2010 i 
klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Henrik Vinther  Torben Thomasen 

  Marianne Maegaard 
 Hans Christian Thøgersen   
  Niels Eilif Hansen 
  Charlie Herbst 

 

Fraværende:  Bjarne Svensson og Jørgen Winther   
    
Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat 
2. Orientering fra  

• Formanden 
• Forretningsføreren 
• Udvalgene 

3. Byggesagen: 
• Hvad nu 

4. Regnskab: 
• Balance pr. 31/12-2009  
• Budget 2010  

5. Enkeltsager 
• Repræsentantskabsmøde i DGU d. 19. og 20 marts 2010 

6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra møde den 2. december 2009 er godkendt.  

2. Orientering 

• Orientering fra formanden 

1. Formanden orienterede om, at han og Niels Eilif havde haft foretræde 
for kulturudvalget i Århus Kommune. Dette skyldes, at klubbens an-
modning om en forlængelse af lejekontrakten med kommunen vedr. 
banen på det sidste byrådsmøde var blevet sendt i udvalg. Formanden 
havde overfor udvalget orienteret om begrundelsen for en forlængelse 
af den nuværende kontrakt. 



Kulturudvalget besluttede at tiltræde den oprindelige indstilling fra Ma-
gistraten uden bemærkninger, og sagen kommer til behandling på by-
rådsmødet den 27. januar 2010, hvor den forventes vedtaget. Herefter 
skal formalia omkring den nye lejeaftale på plads rent administrativt. 

• Forretningsføreren: 

1. Sidste frist for at tilmelde mødedeltagere til DGU´s repræsentant-
skabsmøde er fastsat til den 21. februar 2010. Sidste frist for ind-
sendelse af forslag mv. til repræsentantskabsmødet er den 31. ja-
nuar 2010.  

2. Pr. 20. januar er der fortsat ca. 100 medlemmer der mangler at 
indbetale kontingent mv.. Den samlede restance beløber sig til 
391.547 kr. Rykkerskrivelser bliver udsendt torsdag den 21. januar 
med en betalingsfrist på 8 dage. 

3. Sekretariatet påtænker, at der primo februar sendes en skrivelse til 
alle de personer, der står på klubbens Call-liste (personerne er tid-
ligere blevet tilbudt medlemskab mindst 1 gang). Udsendelsen af 
denne skrivelse er med et ønske om, at vi på den måde vil få en 
reel oversigt over de personer, der egentlig har lyst til at stå på 
ventelisten, idet de, der ikke svare positivt tilbage, vil blive slettet 
af listen. 

Bestyrelsen tilsluttede sig dette initiativ. 

4. Vedrørende gennemførelse af den tidligere beslutning om at få én 
start tid mere i timen har vi nu modtaget svar  fra Golfbox. Golfbox 
oplyste, at det ikke ville være muligt rent teknisk at få syv tider i 
timen. Golfbox har derfor fremsendt et forslag, der går på, at start-
tiderne bliver med 8 min. mellemrum, hvilket betyder, at vi over en 
2 timers periode får 15 start tider mod de nuværende 12. Forslaget 
vedlægges som bilag til referatet. 

Efter en længere diskussion om det fremsendte forslag, hvor der 
også blev diskuteret indførelse af elektronisk boldrende. Det bety-
der, at de, som ønsker at spille i en boldrendetid, skal tilmelde sig 
denne tid ved ankomsten til golfklubben, ved at gå til touchskær-
men og tilmelde sig. 

Følgende blev besluttet: 

Ordningen indføres fra sæsonstart i en prøveperiode. Der oprettes i 
Golfbox 8 bestillingstider og 7 boldrendetider over en 2 timers peri-
ode. De 4 bestillingstider vil være de første 4 starttider i hver time.  

Elektronisk boldrende indføres i en prøveperiode på et senere tids-
punkt i sæsonen 2010. 

 

 



 

• Udvalgene: 

Informations- og trivselsudvalget: 

Udvalget har drøftet udvalgets fremtidige arbejdsopgaver og arbejder med en 
nyformulering af udvalgets kommissorium. Debatforum på hjemmesiden var 
drøftet i udvalget, der efterlyste reaktioner fra bestyrelsen på indlæg. 

  
Bestyrelsen konkluderede, at bestyrelsen ikke er forpligtet til at kommentere al-
le debatindlæg, men vil behandle spørgsmål af generel karakter og bruge 
hjemmesiden eller Molligan til at kommunikere bestyrelsens holdninger. 

 

Begynder- og turneringsudvalg: 

Marianne oplyste, at hele turneringsplanen for sæsonen 2010 endnu 
ikke var helt færdig. Der mangler stadig nogle få tilbagemeldinger fra 
sponsorer. 
  

Baneuvalget: 

 

Banen har været delvist lukket fra den 14. december, og siden sne-
faldet har alle hullerne været ikke spilbare. Der er sat vinterhuller og 
teestedsmåtter ud. 

 
Banen har været brugt til langrendskiløb, men desværre har skilø-
berne kørt over hele banen, også greens. Hvordan det udvikler sig, 
kan vi først se, når frosten går af jorden. Snore til at holde golfspille-
re væk fra greens ikke er sat op – det var ikke nødvendigt, da flage-
ne blev pillet ned. Dog blev vi overrasket over, at der blev løbet på 
ski over greens. 

 
Vi har indkøbt teestedsmåtter til par 3 banen og de vil blive etable-
ret, når vejret tillader det.  

 
Efterårsklipning af rough måtte desværre udsættes fra uge 48, da 
det var for vådt til at køre på banen. Vi ser, om det kan gøres i de 
første måneder af 2010.  

 
2 nye maskiner - en greenklipper og en områdeklipper til rough – er 
bestilt og bliver leveret 1. april. 

 

 

Juniorudvalget: 
 

Hans Christian oplyste, at udvalget fortsat er i gang med at udarbej-
de aktivitetsplanen for sæsonen 2010. 
 
 

 



3.   Byggesagen 

Formanden orienterede om status på byggesagen. Projektet kører nu i faste 
rammer. Byggemøder afholdes med 14 dages mellemrum og er en sej kamp 
med entreprenøren. Vintervejret har naturligvis en vis indflydelse på projektet, 
men der er fortsat udsigt til at afleveringstidspunktet ikke bliver ændret. 

 

4.   Regnskab 

Balancen pr. 31/12 2009 var udsendt til bestyrelsen inden mødet. 

Udviste et tilfredsstillende resultat, og toges til efterretning. 

Forretningsføreren afleverer regnskabet med bilag til den eksterne revisor fredag 
den 22. januar til udarbejdelse af klubbens årsrapport. Klubbens nøglepersoner 
vil blive indkaldt til regnskabsmøde med revisor, så snart rapporten er modta-
get.  

Intern revisor har gennemgået al bilagsmaterialet. 

Budgettet for 2010 er udarbejdet i hovedtal, men mangler at blive kontofordelt. 
Dette bliver gjort således, at budgettet kan godkendes på det kommende besty-
relsesmøde.  

   

5. Enkeltsager 

På DGU´s repræsentantskabsmøde har DGU´s bestyrelse sat et forslag til af-
stemning. Forslaget vil ændre Golf Danmark total. Kort går forslaget ud på flek-
sible medlemskaber med DGU-kort samt ophævelse af gensidighedsaftalen (ret-
ten til at spille greenfee i alle danske klubber). 

DGU´s bestyrelses forslag kan i sin helhed læses på følgende link:  

http://www.dguplus.org/reprasentantskabsmode/forslagfradgu'sbestyrelse  

Niels Eilif orienterede om, at han og Charlie har deltaget i et af DGU´s bestyrel-
se indkaldt formøde i Ålborg. På dette møde orienterede formanden for DGU og 
direktøren om forslaget og dets konsekvenser. Det er åbenbart et kardinalt for-
slag for DGU´s bestyrelse idet disse formøder afholdes rundt omkring i landet. 

Efter gennemgangen er det åbenbart for både Niels Eilif og Charlie, at dette for-
slag vil få uoverskuelige konsekvenser for økonomien i de danske golfklubber. 
Klubtilhørsforholdet vil blive stærkt reduceret, og andre klubbers fleks-
medlemmer vil med et DGU kort i hånden kunne spille på vores bane, såfremt vi 
ikke har forbudt dette. Skulle vi til at forbyde forskellige klubbers medlemmer, 
eller måske kun fleks-medlemmer, adgang til banen i Mollerup, vil vi få brug for 
banekontrol eller indskrivningskontrol hele tiden. 

Som både Niels Eilif og Charlie ser det, vil de private golfbaner rundt omkring i 
landet kunne drage en fordel af forslaget, lige som en Par3 klub med en længde 



på 1.375 meter, og endelig vil DGU også kunne få en yderligere indtægt, idet al-
le medlemmer med DGU kort skal betale kontingent til DGU med for tiden 149 
kr. 

Bestyrelsen diskuterede forslaget, og kom frem til samme konklussion som Niels 
Eilif og Charlie. 

Charlie oplyste, at han og Marianne havde deltaget i det årlige fællesmøde for de 
samarbejdende midtjyske golfklubber. På dette møde var DGU´s forslag også 
oppe til debat. Det blev besluttet, at så snart de ovenfor nævnte orienterings-
møder var afviklet, ville der blive indkaldt til et møde for diskuterer forslaget, og 
eventuelt kunne komme med en fælles indstilling til repræsentantskabsmødet. 

Bestyrelsen besluttede, at formanden og Niels Eilif deltager i DGU´s repræsen-
tantskabsmøde. 

      6.  Eventuelt 

Niels Eilif mindede om indstilling af emner til de pokaler, der på generalforsam-
lingen i marts måned skal uddeles. Behandles på næste bestyrelsesmøde. 

Niels Eilif pegede på muligheden af at få flere unge til at spille golf ved eksem-
pelvis at kontakte de lokale gymnasiers idrætslærere og invitere dem til sammen 
med eleverne at besøge Mollerup Golf Club for at prøvespille. Hans Chr. Thøger-
sen nævnte, at det var et område, som Juniorudvalget beskæftigede sig med. 

 

      7. Næste møde: 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 17. februar 2010 kl. 17.00  

Møde blev hævet kl. 20.15 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  

 

 



 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

 


