
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

16. juni 2010 
 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. juni 2010 i 
klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Henrik Vinther   
  Torben Thomasen 

  Hans Christian Thøgersen   
  Bjarne Svensson 
  Jørgen Vinther 
  Marianne Maegaard 
  Niels Eilif Hansen 
  Charlie Herbst 

 

Fraværende:  Ingen    
    
Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat 
2. Orientering fra  

• Formanden 
• Forretningsføreren 
• Udvalgene 

3. Byggesagen: 
• Hvor er vi nu 

4. Regnskab: 
• Balance pr. 31. maj 2010 

5. Enkeltsager 
• Markedsføring (Niels Eilif) 

6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra møde den 19. maj 2010 er godkendt, bliver underskrevet ved næste 
møde. 

2. Orientering 

• Formanden orienterede om, at der var blevet afholdt et møde mellem repræsen-
tanter for klubben – banken og advokat Mogens Birkebæk vedr. det af kommu-
nen fremsendte forslag til areallejekontrakt. I forslaget var der naturligvis nogle 
ting, som klubben ønskede mere uddybende, inden der underskrives. Mogens 
Birkebæk udarbejder et forslag til skrivelse til kommunen. 



• Juniorudvalget – Hans Christian Thøgersen oplyste om, at der nu bliver fulgt op 
på træner arbejdet, ligesom tilrettelæggelsen af sommerlejren er i fuld gang. 

•   Baneudvalget – Henrik Vinther om: 

Møde med Århus kommune 
 

Banegennemgang med kommunen. Generelt ros fra kommunen vedrørende ud-
viklingen på banen – plejen er blevet bedre gennem årene, og udseende er me-
get flot. Ros for tiltag vedrørende flytning af træer,der giver variation på banen, 
- vi må godt flytte flere træer. 

 
Søerne bliver rost, men der er en klippezone på to meter fra søerne, som ikke 
altid overholdes. Vi fik dog lov til at klippe i semihøjde. 
 
Vi fik stort skæld ud med hensyn til pap på vores brændeplads mellem hul 12 og 
17. Der lå pap på pladsen – dette må ikke forefindes på pladsen. Vi skal søge 
om tilladelse til afbrænding af naturaffald – (grene, blade, m.v.) 
 
Vi havde en diskussion om vandløb på hul 8 og vandhul bag hul 3 green, hvor 
vandkvaliteten ikke lever op til kommunes krav. Der var ved gennemgangen 
oliefilm på vandløbet ved hul 8. Kommunen tager igen fat i spildvandsafdelingen 
og ser, om der kan gøres noget ved det. Kommunen laver selv broen over Egåen 
ved kirkestien – måske inden uge 27. Der placeres stenchikaner, således det vil 
være svært at passere med knallert på stedet. 

 
Uddrag af referat fra baneudvalgsmøde. 

 
Puttinggreen ved klubhuset ønskes omlagt. Ulrik vurderer, hvad det vil koste at 
anlægge en helt ny, og vurderer om den eventuelt kan udvides. Green skal pas-
se med de nye omgivelser ved klubhuset. 

 
Vinterbanen ønskes forbedret, og eventuelt skal designet ændres lidt. Den må 
gerne være mere spændende. Udvalg nedsat til at kigge på, hvordan en alterna-
tiv vinterbane kan se ud.  
 
Hvis vinteren bliver ligesådan næste år, hvad gør vi så? 
 
Sneen SKAL væk, så må det koste ekstra mandtimer og slid på greens. Eventu-
elt skal en sneslynge indkøbes.  
 
Vi har fået et tilbud på opmåling af banen til brug for bl.a. Baneguide og gød-
ningsplaner. Pris ca. 66.000 – vurderes om det er noget vi skal arbejde videre 
med. 

 
Maskiner  

 
Har fået den sidste green-klipper fra John Deere, så vi er klar til at klippe med to 
maskiner på alle hullerne. Overvejer indkøb af en kædegraver til nedgravnig af 
dræn, kabler m.v. i stedet for at leje. 

 
Har brug for en trailer til transport af maskiner – vi undersøger markedet for 
evt. brugte. 



• Begynderudvalget – Marianne Maegaard oplyste, at onsdagsturneringen nu har 
kørt i en måned, og med meget stor deltagelse. 

Fra den 30. juni vil der blive forsøgt tilmeldinger via golfbox til onsdagsturnerin-
gerne. 

•   Eliteudvalget – Bjarne Svensson havde følgende at oplyse til 3. og 4. runde.. 

GT Aarhus 1. division/damer. 

Igen vandt fusionsholdet med Mollerup deltagelse begge deres kampe og fører 
rækken suverænt i den første sæson i 1. division. Et enkelt point i næste match 
ude mod Tange Sø d. 7. aug. og holdet vinder divisionen og skal spille om 
oprykning til den bedste række i Danmark. 

GT Aarhus Kval. Rækken/damer. 

Vores piger vandt en kamp og tabte en kamp hjemme i Mollerup mod 
henholdsvis Hammel og Odder. Forbliven i rækken burde være sikret. 

1.Division/herrer 

Holdet lagde ud hjemme mod Brønderslev og vandt 14 – 4. 

Søndag var det så kampen mod vores onde ånd fra Skive, som måtte tage hjem 
med et nederlag på ikke mindre en 17 – 1. Dette flotte resultat sikrede holdet 
første pladsen i divisionen. Af individuelle resultater skal man nævne Christian 
Vinthers sejr over Knud Storgaard - flot skalp at få i bæltet. 

Holdet kan nu selv afgøre, om det skal vinde divisionen, hvilket kræver en sejr 
over Aarhus G.C. hjemme den 7. august – appel til klubbens medlemmer om at 
komme og støtte holdet den dag. Søndag d. 8. august skal vi møde Skive ude, 
men grundet den store hjemmesejr vil 2 point = en sejr eller 2 delte matcher, 
være nok til at vinde rækken – forudsat at vi slår Aarhus. Lige som pigerne vil 
det give en finalekamp om at komme i den bedste række i Danmark. 

3. Division/herrer 

Holdet fik revanche mod første rundes nederlag på udebane ved at slå Hammel 
hjemme lørdag med  8 – 6. 

Søndag blev Grenå sendt hjem med et nederlag på 14 – 0. Denne sejr var 
meget vigtig fordi vi dermed er bedst indbyrdes. 

Holdet er i den situation at det både kan vinde rækken eller rykke ned afhængig 
af resultaterne d. 7. og 8. august. For at vinde skal vi slå Kalø hjemme d. 7. 
august med mere end 10 -4 samt slå Hammel ude om søndagen. 

4. division/herrer 

Holdet ligger sidst i rækken, men med en sejr hjemme lørdag og en delt kamp 
søndag henholdsvis d. 5. og 6. juni, kan holdet selv sikre sin forbliven i 
divisionen med sejre hjemme mod Silkeborg og ude mod Skanderborg i de 
sidste runder 7. og 8. august. 



Individuelt 

Flot sejr til Christian Vinther i Hovborg Kro Open i Gyttegaard ved b. la. at slå 
landsholdspilleren Thomas Sørensen. Mollerup havde også Bo Pugholm og 
Nicolai Volke Grindsted (stadig junior) med og de placerede sig begge i top ti 
med henholdsvis en 7. plads og en 9 plads – godt gået af de unge spillerer 

I Royal Tour Damer i Ledreborg blev Jinjira Rasmussen en suveræn vinder i 
anden runde af turneringen. 

Hos herrerne i Royal Tour på Rømø blev Christian Vinther nr. 12. 

I Challenger turneringen i Morsø blev Bo Pugholm en flot nr. 2. 

Alt i alt en flot maj og start på juni måned for eliten i Mollerup. 

3. Byggesagen 

  Formanden orienterede om selve byggeriet og dets færdiggørelse. Den endelige 
færdiggørelsesdato er den 21. juli, men inden da bliver det eksisterende klubhus 
taget i etapevis taget i brug. Det første, der bliver færdigt, er de ny omklædnings-
faciliteter.  

 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

4.  Regnskab 

Balancen frem til 31. maj 2010 blev gennemgået, og som forventet manglede der 
indtægter for greenfee og på sponsorkontoen, omkring kr. 400.000, hvilket bela-
ster likviditeten. Ellers fulgte balancen det budgetterede. 

5.   Enkeltsager  

Niels Eilif fremlagde et oplæg fra et marketingsfirma vedr. en brochure. Firmaet 
ville lave en folder til brug i forbindelse med markedsføring af vort nye klubhus 
til firmaer i forbindelse med company days, udlejning af mødelokaler osv. Det 
ville ikke komme til at koste klubben noget, idet det hele ville blive finansieret 
via reklamer.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og opfordrede Niels Eilif til at gå 
videre med sagen.  

      6.  Eventuelt 

Intet 

      7. Næste møde: 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 11. august 2010 kl. 17.00.   

Møde blev hævet kl. 19.30 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  


