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Mollerup Golf Club 

 

Bestyrelsesmøde 

 

Onsdag d. 26. marts kl. 16.30 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 26. marts 2014 kl. 16.30 i klubbens 

lokaler Mollerupvej 7 – Risskov. 

 

Tilstede: Hans Christian (HC) 

 Niels Hallløv (NCH) 

 Knud Høgh (KH) 

 Marianne Maegaard (MM) 

 Niels Thyssen (NT) 

 Tove Vestergaard (TVP) 

 Martin S. Pedersen (MP) 

 Jakob Søholt (JS) 

Tilforordnede: 

 Jan Lauridsen (JL) 

Afbud: 

 Nina Adsersen 

 Thor Petersen  

 

Dagsorden som følger: 

1. Godkendelse af referat fra 27. februar 2014 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Orientering fra  

a) Formanden 

b) Club Manager 

c) Udvalgene 

4. Økonomi, herunder: 

a) Status 

b) Maskinanskaffelser til banen 

5. Opfølgning på generalforsamling 2014 

6. Driftsoptimering 

7. Udvalgsstruktur og konstituering 

a) FU fremadrettet 

b) Procedure vedrørende udpegning af udvalgsmedlemmer 

c) Indstilling til udvalg 
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d) Arbejdsgruppe vedr. nyt udvalgsområde (miljøudvalg ??) 
8. DGU´s indsats omkring ”Public affairs” og Mollerup GC´s overvejelser 
9. Status på projekter: 

a) Hul 15 
b) Peters gård 
c) Overdækning af driving range 
d) Tordenhytter 
e) Solceller 
f) Vandtank/bassin 
g) Evt. pedelbolig 

 
10. Eventuelt 
 
11. Næste møde 
  

12. Personale og fortrolige sager 
 

 
1. Godkendelse af referat 

• Referatet fra d. 27. februar 2014 blev godkendt og underskrevet 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
• Den udsendte dagsorden blev godkendt 

 
3. Orientering fra 
 

o Formanden (HC) 
� Vi vil igen i år forsøge at afholde Opera i Engene. Dato for afholdelse bliver d. 20. 

august 2014. Vores event sidste år var en succes og åbnede en masse døre og 
skabte goodwill til de ”rigtige” personer, som vi gerne vil i kontakt med.   

o Golfmanageren  
� Vi har opstartsmøde i Mollerup Business Club mandag d. 7. april. 

 
o Turneringsudvalg 

� Kalenderen for 2014 er på plads. Første turnering er Nordea Åbningsturnering. Der 
er venteliste inkl. golfere uden EGA handicap. Kommer de med i turneringen, kan 
de ikke deltage i præmierækkerne. Der er aftalt en pris på kr. 50,- for morgenkaffe. 
Der er fortsat problemer indtastning i det nye turneringsmodul i golfboks. 

� Vedr. Regionalgolf, er det modtaget positivt at ændre på reglerne for 
holdudtagelse, da holdene var blevet lidt for ”logeagtige”. Dette iværksættes fra 
sæsonstart i 2015. 

� Der har været kritik af vores drivingrange bolde.  
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o Begynderudvalg 

� Der er i samarbejde med Søren Jensen udarbejdet et program for de nye 
medlemmer i klubben. Der er mange nye begyndere, det ser lovende ud. Opstart 
første lørdag i april.  
 

o Husudvalg 
� Simon har ønsket at få forlænget sin forpagtningsaftale med yderligere 2 år, så den 

løber frem til og med 2016. Der blev besluttet at indkalde Simon til et møde 
senere. 

� Der har været en del skriverier om sagen mod Juul og Nielsen vedr. den sidste 
betaling og tilbageholdelse af et beløb, som sikkerhed, indtil byggesagen er 
færdiggjort. 
Som sagen står nu, betales kr. 127.000,- og MGC tilbageholder kr. 200.000,-. Der er 
dog intet endeligt besluttet endnu. 

 
 

o Regel- og handicapudvalg 
� Årsreguleringerne for medlemmernes handicaps er udført. 
� Ny indexerin g af banen træder i kraft pr. 1. April 2014. 

 
o Junior- og Eliteudvalg 

� Sæsonen er startet og truppen tager til Blokhus d. 5.-6. april i træningslejr. 
 

o Trivsels- og kommunikationsudvalg 
� Kommende arrangementer: 

• Regelaften 
• Oprydningsdag 
• Velkomstaften for nye medlemmer 
• Golfens Dag d. 27. april – MGC er klar til at tage imod gæsterne 

o Baneudvalg 
� Vi har vandproblemer på vores par 3-bane, da regnvandet ikke kan komme væk, 

pga., at der bygges på nabogrunden. Banen har været uspillelig i februar måned. 
Kommunen vil ikke tillade at vi pumper vandet væk. Så der skal findes en løsning. 
Udgift til dræn ca. kr. 20.000,-. P.t. ingen løsningsforslag. Vi vil søge tilladelse ved 
Aarhus Vand. Nærmere info følger. 

� Der er stillet en kasse op i ankomstområdet med lommeaskebæger og poser, som 
golferne kan tage med sig ud på banen. Vi håber spillerne vil benytte dem, så vi 
undgår cigaratskodder og skrald på banen. 

o Erhvervs- og Sponsorudvalg 
� Der er afholdt 2 møder i februar og marts, hvor bl.a. udkast til 

forretningsprincipper for klubben har været drøftet. Formålet med principperne er, 
at vi handler på normale forretningsmæssige vilkår, dvs. undersøger pris og kvalitet 
hos mindst 2 udbydere. Vi vil selvfølgelig gerne handle med vores sponsorer, og de 
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skal selvfølgelig have buddet, men vi skal arbejde ud fra sunde forretningsmæssige 
rammer, så vi opnår det bedste og billigste tilbud. Der er en synliggørelse på vej. 

� Der arbejdes ihærdigt på nye muligheder på greenfeeområdet. Det er især i juli 
måned vi gerne vil tiltrække greenfeespillere. Vores praktikanter indhenter 
yderligere oplysninger om ”Golfers Only” og kontakter hoteller tæt på, for at 
indlede et evt. samarbejde. 

� Der bliver valgt et nyt Erhvervs- og sponsorudvalg på først kommende 
opstartsmøde i Mollerup Business Club. Her vil sponsorerne, blandt sponsorerne 
selv vælge 2-3 nye medlemmer til udvalget. 
 
 
 

4. Økonomi 
 

a) Tove gennemgik regnskab, budget samt likviditetsbudget for 2014. For at have tilstrækkelig 
tid til en grundig gennemgang af budgetterne, blev det besluttet at afholde et ekstra møde 
fokuseret på budgetterne. 

b) Det blev besluttet at anskaffe den ønskede traktor, på de vilkår som Chefgreenkeeperen 
har aftalt med leverandøren. Indkøb af en gravko blev udskudt til senere.  
 
 
 

5. Opfølgning på generalforsamlingen 
• Forløb i god ro og orden. Der var styr på tingene og generalforsamlingen sluttede kl. 21.00. 

Der var en god og konstruktiv dialog på GF. Der blev stillet spørgsmål fra salen, som alle 
blev besvaret.  

 
6. Driftsoptimering 

• Lars Eeg og JL laver en gennemgang af klubhus m.m. og får lavet en opgørelse over mulige 
foranstaltninger, der kan nedbringe især det store el-forbrug. Plan fremlægges snarest. 
  

7. Udvalgsstruktur og konstituering 

a) FU fremadrettet 
• Det blev besluttet at FU skal videreføres. FU møde afholdes ca. 14 dage før 

BM. FU har bemyndigelse til at tage beslutninger indenfor den almindelige 
drift. Eksempelvis beslutningen om videoovervågning. 

b) Procedure vedrørende udpegning af udvalgsmedlemmer 
• Alle udvalgsmedlemmer fratræder efter generalforsamling og der udsendes 

et takkebrev. Nykonstituering kan herefter finde sted. Formændene for de 
respektive udvalg fremsætter snarest efter generalforsamlingen forslag til 
udvalget sammensætning. Alle udvalgsmedlemmer skal godkendes af 
bestyrelsen.  Navne, email og telefonnumre fremsendes til Tove til 
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offentliggørelse på hjemmesiden, såfremt udvalgsmedlemmerne accepterer 
dette. 

c) Indstilling til udvalg 
• Se pkt. b.  

d) Arbejdsgruppe vedr. nyt udvalgsområde (miljøudvalg ??) 
• Beslutning om at lave et Miljøudvalg, bør tænkes lidt bredere. HC indstiller 

til at kigge lidt bredere på det udvalg, så det også indebærer eks. 
samfundsansvar m.m. MP undersøger sagen lidt mere omkring struktur og 
fremkommer med en indstilling inden sommerferien. 

 

8. DGU´s indsats omkring ”Public affairs” og Mollerup GC´s overvejelser 
• HC gjorde status for de sidste 6 mdr. Der er interesse for at indrette en klinik i MGC. 

Den kan komme alle medlemmer til gavn – forebyggelse af skader m.m. Thor tænker 
det kan ses i et større sammenhæng omkring Folkesundhed. Der er derfor taget 
kontakt til Instituttet for Folkesundhed, som Thor, Nina og HC har haft et godt og 
konstruktivt møde med. Alle synes det lyder interessant. Institut for Folkesundhed 
mener, der er gode støttemuligheder gennem diverse fonde. Flere interessenter skal 
inddrages. DGU har en pulje på kr. 600.000,- til at bedre golfklubbernes omdømme 
(’public affairs’). DGU har været på besøg i MGC og finder tankerne meget 
interessante.  DGU har bedt Institut for Folkesundhed udarbejde et oplæg til et større 
projekt. MGC overvejer at starte op selv, hvor udgangspunktet er at projektet skal 
være omkostningsneutral. Det blev besluttet at arbejde videre med projektet. 
 

9. Status på projekter: 
a)    Hul 15 – intet nyt 
b)    Peters gård – intet nyt 
c)    Overdækning af driving range – der er indhentet tilbud på boldmaskine og boldvasker 
d)    Tordenhytter – arbejdes videre med placeringer uden for Å-beskyttelseslinien 
e)    Solceller – projektet er sat i bero indtil videre 
f)    Vandtank/bassin – intet nyt / start 2015 
g)    Evt. pedelbolig – intet nyt 

 
 

10. Eventuelt 
• Det blev aftalt at afholde møde mellem bestyrelsen og personalet onsdag d. 30. april kl. 
07.30 – 09.00 

 
11. Næste møde 

• d. 28. april 2014 kl. 16.30 / 21. maj 2014 / 30. juni 2014 
 

12. Personale og fortrolige sager 
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Mødet blev hævet af formanden kl. 22.00 
 
 
Referent: Jan Lauridsen 
 
 
 
Godkendt af: 
 
 

HC Ralking  Niels Halleløv  Tove V. Pasalic  

 

 

Jakob Søholt  Knud Høgh  Marianne Maegaard 

 

 

Martin S. Pedersen Niels Thyssen 

 


