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MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

20. august 2012 
 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 20. august 2012 i klubbens lokaler 
Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Hans Chr. Ralking (HC) 
  Henrik Vinther (HV)   
  Niels Halleløv (NCH) 

  Marianne Maegaard (MM) 
  Poul Lindberg (PL) 
  Dorte Grau (DG)) 
  Tove Vestergaard Pasalic (TVP) 
  Erik Bendixen (EB) 
  Thor Petersen (TP) 
  Charlie Herbst (CH) 
 

Fraværende:  ingen 
 
Referent:  Hanne Jakobsen 
 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af referat fra 25. juni 2012 
2. Konstituering i forbindelse med at Erik Bendixen udtræder og Thor Petersen indtræder 
3. Orientering fra  

a) Formanden 
b) Forretningsføreren 
c) Udvalgene 

4. Økonomi: Status/opfølgning v/kassereren 
5. Strategidag: Opfølgning og det videre forløb. 
6. Onsdagsturneringens afvikling 
7. Generelle sager 

• Status på medlemmer 
• Information, herunder nyhedsbrev, hjemmeside mv.  
• Organisering af frivilligt arbejde 
• Drøftelse af beslutningskompetencer for bestyrelsesmedlemmerne 
• ’Tour-de-force’: Hvordan fungerer dagligdagen for medlemmer, greenfeespillere, sponsorer og medar-

bejdere? 
8. Enkelt sager 

• Byggesagen.  
• Møde for nye medlemmer 

9. Opfølgning på arbejdsgrundlag 
10. Eventuelt 
11. Næste møde 

 
1. Godkendelse af referat   

Referatet fra 25. juni blev godkendt 
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2. Konstituering i forbindelse med at Erik Bendixen  udtræder og Thor Petersen indtræder 

Thor Petersen 1. suppleant til bestyrelsen,  indtræder og overtager Erik Bendixen´s opgaver i 
bestyrelsen. 

3. Orientering fra 

Formanden (HC): 
HC deltager den 21.8.12 i samarbejdsmøde med Århus klubberne. Der arbejdes på at få en 
fælles turnering i 2013. Der er etableret gensidig greenfee-aftale med Golfclub Segeberg, 
Wensin, Tyskland. Mollerup medlemmer kan spille greenfee for 30 euro. Golfclub Segeberg 
medlemmer kan hos os spille greenfee for 200 kr. pr. runde. CH meddelte at han endnu ikke 
havde hørt et resultat på hans fremsendte mail til Golfclub Segeberg. 

Forretningsføreren (CH): 
Modul til Golfbox modtaget således vi kan byde greenfee spillere velkommen til Mollerup ved 
”fremsendelse” af velkomstbrev til spillerens golfbox. 

Oprettelse og opdatering af fælleskalender for sekreteriat, keeper, pro og Resturant for at holde 
hinanden opdateret om arrangementer og ændringer. Evt. med læserettigheder for bestyrelsen. 

Der er bestilt 5000 nye range bolde. 

Baneudvalget (DG) 
MASKINER  
Der er brug for nye maskiner de kommende år… 
2013: First Cutteren  – ca. 450.000,- kr. incl. moms 
2014: Fairway klipper – ca. 450.000,- kr. incl. moms. 
Reparationsudgifterne er steget år for år – og har pt. passeret 200.000,- kr. 
Skal vi fremover lease maskiner?, Hvis vi skal lease, så taler vi om et beløb på ca. 400.000,- 
kr. om året (for en hel maskinpark) 
Og med en ”naturlig” udskiftning af maskiner, så er vi der om ca. 5 år 
Kunne man f.eks. få 100,- kr. i en fast kontingentstigning henlagt til det?? 
 
CLUB CARS. 
Der er kommet et forslag fra Torris om at keeperne kunne vedligeholde medlemmernes club 
cars. 
Der vil i så fald ikke kunne ydes garanti på arbejdet.  

 
P-PLADS 
Har aftalt med greenkeeperne, at de klipper det lange græs mellem belægningen – specielt 
langs med det lave stakit. 
 
DRIVING-RANGE 
Greenkeeperne beder om at få lukket driving-range på de tidspunkter, den klippes: 
Tirsdage 9.30 – 11.00 og Torsdage 9.30 – 11.00 (15.4 – 1.7) 
 
Lynhus/hylde. 
Der er kommet forslag fra Torris om etablering af lynhus/hylde. 
Undersøges hos Aarhus Kommune om det kan lade sig gøre. pga.af beskyttelseslinjen for åen. 
Der arbejdes fortsat på muligheden for ny baneguide. 
 
Sponsorudvalget (HC) 
Der har været afholdt 2 møder med evaluering på compagny day, samt etablering af database 
over virksomheder i Stor Aarhus. Forslag til pro/am foreligger men for kort tid til at realisere i 
2012, planlægges til 2013. Turnering for sponsorer slås sammen med turnering for udvalgs-
medlemmer og turneringsledere den 15. september 2012. På mødet den 8. august deltog N. 
Milman, Tivoli Friheden med et oplæg om sponsorater. Dette gav anledning til at vi bør udar-
bejde analyse af vores medlemsskare, således sponsorerne får oplyst hvilken gruppe de kan 
”ramme”. 
Der arbejdes fortsat på at tiltrække nye sponsorer. 
 
Greenfee området:  
Greenfee spillere skal ikke fremover betale for brug af driving range 
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Charlie anskaffer modul til Golfbox, så vi kan sende velkomstbrev mv. (er anskaffet) 
Hele greenfee området gennemarbejdes i vinter. 
 
Begynderudvalget (NH) 
Der er travlt med at få de nye gennem prøverne. Det nye tiltag fra Søren bliver tilbudt som et al-
ternativ, om man ønsker mere undervisning. Onsdagsturneringerne er meget populære -  ons-
dag den 15.8 – årets rekord med 72 deltagere. Gennemsnittet ligger på 51 deltagere pr. gang. 
Afslutningsturneringen bliver afviklet søndag d. 23. sept. 2012, hvor årets begyndermester bli-
ver kåret.  
Der efterlyses spilleliste til erstatning af onsdagsturneringerne når disse går i ”vinterhi”, således 
prøvemedlemmerne stadig har mulighed for at erhverve spilletilladelse. 
 
Husudvalget (NH) 

 Entreprenøren skulle blive færdig med gårdspladsen fredag den 17.8.12, de manglende få fliser 
som endnu ikke er på plads skyldes opsætning af hegn, hvilket vi selv står for. Der bliver holdt 
statusmøde med entreprenøren tirsdag den 21.8.2012. Der er stadig flere udeståender – ma-
ling – isolering af rør under gård – gulv i restaurant. Revner i gulv/væg i omklædningsrum er 
skåret op og fuget om. Loungeområdet er flyttet til modsat ende af restaurantlokalet i håb om at 
det vil benyttes af flere. 
NH+ CH har haft møde med Tagteknik om etablering af solfanger på taget, vi modtager tilbud 
men umiddelbart lyder det ikke rentabelt. 
Der skal sås græs i plantearealet i gården, når jorden er rengjort. Der vil blive opsat flagstang. 
 
Trivselsudvalget (EB/TP)  

Der er indkaldt til møde onsdag, hvor vinterens aktiviteter planlægges. Udvalget er blevet 2 
personer mindre, men nye er i kikkerten. 

Sports- og Eliteudvalget (MM) 
Danmarksturneringen er slut, alle herrehold forblev i de nuværende divisioner. Desværre måtte 
Dame-fusionsholdet rykke ned i 2. division. Juniorerne har klaret sig flot. 
 
Handicapudvalget (MM)  

 Medlemmer er meget flittige til at aflevere scorekort, i juli er afleveret den samme mængde sco-
rekort til registrering som er afleveret i hele første halvår 12. Det er aftalt med Tirsdagsdamerne 
at der i 2013 etableres 7 tællende runder og for Seniorerne bliver der 10 tællende runder over 
sæsonen. 

 
Turneringsudvalget (HV) 

Planlagt turnering Captains Crew d.18.august desværre aflyst grundet manglende tilslutning.  
Der afholdes klubmesterskaber: åben herre- og damerække den 25.8., og aldersopdele me-
sterskaber den8.9. 
Afslutningsturneringen afholdes den 13.oktober med MM som turneringsleder. 
Ulrik greenkeeper skal have besked om turneringer af hensyn til planlægning af arbejde på ba-
nen. 

  
4. Økonomi 

Gennemgang med status pr. 30/6-2012. 

Budgettet følges nøje, enkelte udvalg mangler at indberette estimater for resterende del af året, 
når disse modtages vil der blive udarbejdet estimeret årsregnskab. 

5. Strategidag: opfølgning og det videre forløb. 

Materiale fra strategidagen skal viderebearbejdes i bestyrelsen og give oplæg til en bredere 
diskussion blandt medlemmerne om klubbens fremtid. Vi forestiller os et medlemsmøde i 
efteråret, hvor alle kan få lejlighed til at bidrage til diskussionen. HC og PL kommer med oplæg 
til det videre arbejde.  

6. Onsdagsturneringens afvikling. 
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 Det har været umuligt at afvikle onsdagsturneringerne over kun 9 huller med det store 
deltagerantal. Det er derfor et ønske at anvende yderligere 2-3 huller på bag-ni. Efter flere 
forskellige forslag, er det besluttet, at ”blokkere” 3 starttider således det bliver muligt at inddrage 
hullerne 10-11 i gunstarten kl. 17. Der overvejes andre løsninger for 2013. 

7. Generelle sager 

Status på medlemmer pr. 20. August 2012 
Seniorer   933 
Ung      84 
Junior      64 
I alt  1081 
 

 Øvrige punkter under generelle sager udskydes.. 

8. Enkeltsager. 

• Byggesagen, drøftet under husudvalgets orientering. 

• Møde for nye medlemmer. Der indkaldes til møde for nye medlemmer i  september hvor DG,NH 
og HC deltager. Samtidig vil der snarest blive indkaldt til møde for prøvemedlemmer. 

9. Eventuelt 

 Der tilføjes nyt punkt på dagsordnen under punkt 3.: Status på ansatte. Der indkaldes til 
personalemøde den 11. sept. Kl. 8.00.  

10. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 24. september 2012 kl. 16.30 

Møde blev hævet kl. 21.15 af formanden.  

 

Risskov d.________________________________________  

 

Hans Chr. Ralking Henrik Vinther  Niels Halleløv 

             

Poul Lindberg Marianne Maegaard  Dorte Grau 

 

Tove V. Pasalic Thor Petersen 


