
 

MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

23. september 2013 

Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 – 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 – 

Risskov. 

Til stede: 

Hans Chr. Ralking (HC) 

Niels Halleløv (NH) 

Marianne Maegaard (MM) 

Per Bech (PB) 

Knud Høgh (KH) 

Poul Lindberg (PL) (referent) 

Jacob Søholt (JS) 

Nina Adsersen (NA) 

Afbud:  

Thor Petersen (TP) 

Charlie Herbst (CH) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra 22. august 2013 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Greenkeeperfaciliteter og maskinpark.  

4. Orientering fra  

a) Formanden 

b) Forretningsføreren 

c) Udvalgene 

5. Økonomi – status 

6. Driftsoptimering 

7.  Status på projekter: 

a. Hul 15 

b. Peters gård 

c. Overdækning af driving range 

d. Tordenhytter 

e. Solceller 

f. Vandtank/bassin 

g. Evt. pedelbolig 

 



8. Forretningsplanen for 2014 – 16 

9. Planlægning af vintersæsonen 

10. Eventuelt 

11. Næste møde: tirsdag d. 22. oktober 2013 kl. 16.30 

12. Personale og fortrolige sager 

 

 

Ad 1. Godkendelse af referat fra 22. august 2013 

Referatet blev godkendt. 

Ad 2. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt. 

Ad 3. Greenkeeperfaciliteter og maskinpark.  

Chefgreenkeeper Ulrik havde inviteret til fremvisning af maskinpark og øvrige greenkeeper faciliteter.  Vi fik 

en spændende rundvisning af Ulrik, der på detaljeret vis forklarede, hvad de forskellige maskiner bruges til 

på og uden for banen. Vi fik også et godt indblik i, hvor dyre sådan nogen maskiner er, og hvor dyre de er at 

vedligeholde.  

Ulrik har sammen med baneudvalget udarbejdet en liste over maskinerne og deres forventede restlevetid. 

Der er nok at bruge penge på i de kommende år for at holde maskinparken i driftssikker stand. De ønskede 

nyanskaffelser bliver prioriteret med de øvrige investeringsønsker i klubben. 

Ad 4. Orientering fra: 

a) Formanden. 

I budgetforliget for Aarhus Kommune for 2014 kan man (side 23) læse, at vores problemer med 

især hul 15 er blevet hørt og kommunen vil hjælpe med at finde en løsning på problemet. 

Opera i Engene blev gennemført med stor succes og inden for de økonomiske rammer, der var 

stillet op, hvilket vil sige udgiftsneutralt for klubben. 

Areallejekontrakten for golfbanen er nu endelig underskrevet af begge parter. Det betyder, at 

golfklubben har lejet golfbanearealet frem til 2042. 

Ansættelsesudvalget vedrørende stillingen som golfmanager er i gang med at vurdere de indkomne 

ansøgninger.  Ansættelsesudvalget regner med at komme med en indstilling til næste 

bestyrelsesmøde.  

Vi regner med at have en ny trainee i det nye år, når Bo er færdig hos os. Der har allerede meldt sig 

interesserede. 

Der blev afholdt forretningsudvalgsmøde 9. september, hvor et af emnerne var APV for 

medarbejderne i restauranten. Bordene i den store sal er for tunge at flytte rundt på. Der arbejdes 

med en løsning af dette. 



Der har været afholdt møde mellem bestyrelsen og personalet, hvor der (igen) var en god og positiv 

stemning. 

DGU afholder regionalmøder i slutningen af oktober, hvor HC og evt. flere deltager. 

b) Forretningsføreren 

Udgik pga. afbud.  

   

Udvalgene: 

Økonomiudvalg: ingen møder siden sidst. 

 

Turneringsudvalg: Turneringsplanen for 2014 er under udarbejdelse. 

 

Begynderudvalg: Der afholdes ”onsdagsturnering” om lørdagen i oktober. 

 

Husudvalg: Der er et tilbud på solceller undervejs. 

 

Sportsudvalg:   

Ved de netop afholdte DGU årgangsmesterskaber deltog 5 af klubbens juniorer. Mollerup gjorde 

sig gældende på fornem vis og hentede én guldmedalje, to bronzemedaljer, en 8. plads og en 10. 

plads. 

Samme weekend afvikledes i MGC afslutning af kredsturnering for juniorer med deltagelse af 80 

juniorer. Også her tog Mollerup sig af 1. pladser i to af tre rækker. 

I eliteregi er planlægning af vinteraktiviteter og sæson 2014 i fuld gang.  

 

HCP-udvalg: Der er en del henvendelser om regulering af handicap i opadgående retning.  

 

Sponsorudvalg: 

Der er nedsat en greenfee arbejdsgruppe, der skal optimere greenfeeindtægterne næste år, så vi kan 

tiltrække flere gæster på de tidspunkter, hvor der er bedst plads på banen. 

 

Epinion iværksætter snarest en sponsorundersøgelse, som skal være med til at optimere sponsorarbejdet 

til næste år. 

 

Der har været afholdt afslutningsmatch 15. september for sponsorer og udvalgene. 

 

Der er planlagt møde med Business Park Skejby. 

 

Baneudvalg: Punktet udgik pga. afbud fra Thor. 

 

Trivsel og Informationsudvalg. 

Der udsendes nyhedsbrev ca. 1 gang om måneden. 

 



Den nye hjemmeside er færdig. Indholdet er ved at blive opdateret, hvilket er et større arbejde. Dato for 

endelig idriftsætning følger snarest. 

 

Videoklippet til den nye hjemmeside er klar når den nye hjemmeside kommer i luften.  

 

Ad 5 – Økonomi. 

 

Økonomien ser fortsat fin ud, hvor resultatet for året forventes at blive et pænt overskud.  Vi er 

fuldtegnet med medlemmer  og har venteliste.  

Første udgave af budgettet for 2014 behandles på næste møde 22. oktober, hvorefter det forventes 

helt klar ca. 1. december. 

Ad 6 - Driftsoptimering. 

Der var intet nyt til dette punkt. 

Ad 7 – Status på projekter. 

a) Hul 15: Omlægningen af banen er som nævnt med i budgetforliget og dermed politisk 

opbakning til at finde en løsning.  

b) Peters gård: Der er indgået en lejeaftale mellem klubben og Aarhus Kommune vedrørende 

maskinhallen på ”Peters Gård”. Aarhus Kommune har fremsendt kontrakten til udnerskrift. 

c) Driving range overdækning: Der er opnået forhåndsgodkendelse af projektet og 

arbejdsgruppen har indhentet to tilbud på løsning og økonomi, som der arbejdes videre med. 

d) Tordenhytter:  Er også forhåndsgodkendt og der arbejdes med tegninger, tilbud og placering af 

hytterne. 

e) Solceller på klubhus: Elforbruget er stadig meget højt, så der arbejdes fortsat med at finde en 

løsning med solceller på taget af klubhuset. 

f) Vandtank/bassin: Vi bruger i øjeblikket drikkevand til vanding af banen. Ulrik undersøger, om 

det er muligt at lave et bassin til opsamling af regnvand, således at vi kan bruge det til vanding 

af banen. 

Evt. pedelbolig: Husudvalget undersøger, om det er muligt at indrette en pedelbolig. Der vil 

være mange fordele ved at huset kan være under opsyn hele døgnet. Husudvalget undersøger 

økonomi og myndighedstilladelser.  

 

Ad 8 – Forretningsplanen for 2014 – 16. 

Udvalgene arbejder stadig med deres dele af planen. Til næste møde er det aftalt, at udvalgene har 

opdateret tekst og budgettal for de kommende to år. 

Ad 9 – Planlægning af vintersæsonen. 

Der var forslag om temamøder og møde med alle klubber i klubben. Der arbejdes videre med punktet 

på næste møde. 



Ad 10 – Eventuelt. 

Ingen kommentarer. 

Ad 11 – Næste møde. 

tirsdag den 22. oktober 2013, kl. 16.30. 

Ad 12 – Personale og fortrolige sager. 

Mødet blev afsluttet 21.45. 

 

   

 

H. C. Ralking  Niels Halleløv  Tove V. Pasalic 

Marianne Maegaard  Thor Petersen  Per Bech 

Knud Høeg  Poul Lindberg   

 

  

  


