Mollerup Golf Club
Referat – BM # 4 Ekstraordinært 1-12-2021
Dagsorden
1)

Godkendelse af referat: møde # 3 fra 23. nov. 2021

2)

Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet

3)

Orientering

4)

Organisation

5)

Næste møde

6)

Personale og fortrolige sager

Deltagere:
Fra bestyrelsen: Anton Posselt Sønniksen, Benny Jepsen, Erwin Berngruber, Gert Nielsen, HC
Ralking, Louise Schmidt og Ulla Køpfli.
Afbud: Patrick Czyz Bendsen, Poul Lindberg (parlamentarisk revisor) og Jan Lauridsen (manager).
1)

Ad pkt. 1: Godkendelse af referat
Møde # 3 fra 23. nov. 2021. Godkendes elektronisk på Board-Office.

2)

Ad pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct.
Dagsordenen godkendt.

3)

Ad pkt. 3: Orientering
-

4)

Ad pkt. 4: Organisation
a) Medlemmers loyalitet overfor klubben.
Bestyrelsen har i august indsendt klage til Amatør- og ordensudvalget
over et medlem, som på sin hjemmeside fremfører stærkt kritiske indlæg
om Mollerup Golf Club, herunder ikke mindst bestyrelsen. I et af
indlæggene bliver et navngivet bestyrelsesmedlem kædet sammen med
en afskedigelsessag på vedkommendes tidligere arbejdsplads – et forløb,
som intet har med Mollerup Golf Club at gøre.
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Det er bestyrelsens opfattelse, at indlæg af denne karakter i det
offentlige rum, virker destabiliserende for klubben og i særdeleshed, når
der rettes personangreb på navngivne personer og linkes til
hjemmesider, der intet har med Mollerup Golf Club at gøre.
Amatør- og ordensudvalget (A & O) har afsagt kendelse d. 24. november.
Pågældende medlem tildeles en advarsel for indlægget, som indeholdt
personangreb på det omtalte bestyrelsesmedlem. A & O fandt ikke, der
var grundlag for at sanktionere ift. øvrige indlæg, da de skønnes at falde
indenfor ytringsfrihedens rammer.
Bestyrelsen tager kendelsen til efterretning. Kendelsen vil blive
offentliggjort i anonymiseret form.
Bestyrelsen drøftede, om de nuværende vedtægter og det nuværende
ordensreglement tager højde for destabiliserende adfærd på de sociale
medier. Bestyrelsen vil derfor gennemgå såvel vedtægter som
ordensreglement med henblik på mulig revision.
5)

Ad pkt. 5: Næste møde
Tirsdag d. 14. december kl. 17.00

6)

Ad pkt. 6: Personale og fortrolige sager
a) Ledelses- og personalesituationen i MGC i 2022:
På baggrund af golfsekretærens opsigelse drøftede bestyrelsen
sekretariatet, og hvorledes sekretariatet har fungeret i det forløbne år.
Bestyrelsen udtrykte interesse for en organisationsændring, således at en
sekretariatsleder fremover varetager ’dagligdagen’, medens manageren
tager sig af ’det overordnede’.
HC og Gert blev anmodet om snarest at udarbejde et oplæg.
Mødet hævet kl. 19.30
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