
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

14. marts 2011 

 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 14. marts 2011 i klubbens 

lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 

  Henrik Vinther   

  Torben Thomasen 

  Bjarne Svensson   

  Marianne Maegaard 

  Niels Eilif Hansen 

  Jørgen Winther 

  Charlie Herbst 

 

Fraværende:  Hans Chr. Thøgersen    

    

Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat  

2. Orientering fra  

• Formanden 

      Forretningsføreren 

• Udvalgene 

3. Byggesagen: 

• Hvor er vi nu 

• Økonomi 

4. Regnskab: 

• Balance pr. 28. februar 2011 (vedhæftes som bilag) 

• Endelig budget 2011 (vedhæftet som bilag) 

• Forslag til budget 2012 m/forslag til kontingenter m.v. (vedhæftet som bilag) 

• Endelig årsrapport 2010 

5. Generelle sager: 

• Forberedelse af generalforsamlingen: 

1  - Udsendelse af indkaldelse (forslag vedlægges) 

2  - Udlægning og ophængning af regnskab og forslag til generalforsamlingen 

3  - Vedtægtsændringer (Niels Eilif) 

4  - Hvad ellers 

5  - Udvalgenes beretning til generalforsamlingen  

6  - Medlemskab uden indskud (Niels Eilif) 

7  - Administrationsbidrag for opkrævning, der ikke benytter Nets (PBS) Niels Eilif) 

8  - Sæsonstart 

6. Enkeltsager 

                             Skrivelse fra et medlem (kopi  vedlagt) 



7. Eventuelt 

8. Næste møde 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra mødet den 14. februar 2011 er godkendt. 

       2.  Orientering 

Forretningsføreren:  

Der har nu igen været forurening af bækken på hul 8. Miljøvagten tager sig af det, og det 

har intet med os at gøre.  

 

NRGi skal i gang med gravning af fiberrør i Mollerupvej, arbejdet starter uge 12.  

Henrik Vinter tager kontakt til projektlederen for at aftale nærmere vedr. opgravning. Hen-

rik mener, det vil være en god ide, at vi samtidig nedlægger et tomrør. 

 

Baneudvalget   

I forbindelse med oprydningsdagen udarbejder Henrik og Niels Eilif er opdeling i forskellige 

arbejdsgrupper. Greenkeeperne vil være til rådighed på oprydningsdagen.  

Greenkeeperne går nu i gang med at forberede haven til såning af græs mv. 

 Trivselsudvalget 

Molligan vil blive udsendt umiddelbart efter generalforsamlingen, idet et kort referat af 

generalforsamlingen skal kunne læses i bladet. 

3. Byggesagen 

Formanden orienterede om, at J&N´s advokat har meddelt, at de nu har anerkendt, at faca-

den bliver lavet. Der vil samtidig fra Mogens Birkebæks side blive anmodet om et snarligt 

møde vedr. de øvrige mangler, herunder gårdspladsen mv. 

Arkitema og klubben har nu indgået et forlig på 150.000 kr. incl. moms  til endelig afgørelse 

af tvisten.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

4.  Regnskab 

Balancen frem til 28. februar 2011 blev gennemgået. 

Det endelige budget vedr. 2011 blev gennemgået, og blev af bestyrelsen godkendt. 



Forslag til budget 2012 m/forslag til kontingent mv. blev fremlagt. Efter nogle korrektioner 

blev budget og kontingent for 2012 godkendt af bestyrelsen. Kontingenterne skal efterføl-

gende godkendes af generalforsamlingen den 29. marts 2011.  

5.  Generelle sager 

Forberedelse af generalforsamlingen  

1 –dagsorden er udsendt den 14. marts 2011.  

2 – udlægning og ophængning af regnskab og budget vil blive foretaget den 21. marts 2011 

tillige med eventuelt modtagne forslag. 

3 – Niels Eilif gennemgik den ændring til vedtægterne, som bestyrelsen ønsker at forlægge 

generalforsamlingen. Blev af bestyrelsen godkendt. Endvidere ønskede bestyrelsen at fore-

lægge generalforsamlingen et forslag om en medlemstype uden indskud, men mod et ekstra 

kontingent på 1.500 kr. pr. år for senior medlemmer og 250 kr. for ungdomsspillere. Den fo-

reslåede tekst blev af bestyrelsen godkendt. 

4 – Det blev besluttet at opkræve et administrationsgebyr på 100 kr. for medlemmer, der ik-

ke benytter sig af muligheden for at betale kontingent via Nets (PBS). 

Begrundelsen herfor er administrationens ekstra arbejde med fremsendelse af disse faktura-

er, samt den stigende porto og stigende administrationsgebyr til Nets.  

6.   Enkeltsager  

Ingen kommentarer 

      7.  Eventuelt 

Til de pokaler, der skal overrækkes på generalforsamlingen, blev følgende indstillet:  

Kammeratskabspokalen Larry Hansen 

Præstationspokalen Alf Lund 

      8. Næste møde: 

Næste bestyrelsesmøde aftales, når ny bestyrelse er på plads efter generalforsamlingen.   

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  


