ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2008 – Mollerup Golf Club.
Mollerup Golf Clubs 16. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 12. marts 2008 kl. 19.00 i
Vejlby-Risskov Hallen. Repræsenteret var 285 stemmeberettigede, deraf 113 fuldmagter.
Formanden bød velkommen og bestyrelsens forslag til dirigent: Mogens Birkebæk vælges.
Dirigenten indleder med at konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Dagsordenen ifølge klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretninger
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2007 til godkendelse
4. Orientering om budget for år 2008
5. Fastsættelse af kontingent og indskud for år 2009
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra medlemmerne
8. Valg af formand. Jørgen Østergaard Nielsen modtager genvalg
9. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. Marianne Maegaard, Steen Back og Henrik Vinther
modtager genvalg.
10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
11. Valg af revisor og revisorsuppleant
12. Eventuelt

2) Bestyrelsens beretninger:
Formandens beretning v/ Jørgen Østergaard:
Bestyrelsen arbejder overordnet set med ledelse og udvikling af følgende 4 hovedområder:
1. Banen
2. Økonomi
3. Klubhuset med omgivelser
4. Trivsel
Min beretning vil både i fortid og nutid væsentligst koncentrere sig om disse 4 områder.
Bane og økonomi:
Målsætningen for banen er, at vi vil tilbyde medlemmerne en bane, der plejemæssigt ligger
over gennemsnittet for danske baner og som spillemæssigt til stadighed er en udfordring for
spillere på alle spillemæssige niveauer. Hvad banen angår, har vi nu opnået et niveau, der
lever op til bestyrelsens mål og forventninger til en god golfbane. En bane gives ofte karakter
ud fra standard på greens. Vore greens har, til trods for deres forskellige opbygning og flere
græseksperters ”rysten" på hovedet” opnået en standard, som vi nu betragter som en
selvfølge. Og som ofte er bedre end vore naboklubbers. Under afvikling af ”Kaupthing Tour”
2007 roste PRO-erne således vor bane i høje toner og de havde foretrukket at spille finale her.
Det kommer de måske til i år.
Men succes’en koster penge, mange penge. Som det senere vil fremgå af regnskaberne har
driften af banen desværre ikke kunnet holde budgettet sidste år. Det tager bestyrelsen
naturligvis det fulde ansvar for. Uden at gå i detaljer mener vi selvfølgelig, at vi har fået noget
for pengene – de er ikke bare smidt ud af vinduet - men det betyder også, at vi i år og i
budgettet for næste år ikke budgetterer med væsentlige omlægninger eller forbedringer af
banen.
I erkendelse af, at vi ikke alene kan spare os frem til en fornuftig balance i økonomien lægger
vi op til en kontingentstigning, som i år er lidt højere end normal pristalsregulering. Men som
sammenlignet med vore naboklubber, som vi jo gerne vil matche - eller overgå, stadig er
væsentlig lavere. Det har altid været målet i Mollerup Golf Club, at vi har en sund økonomi.
Det har vi også, men kan altså konstatere, at regnskabet for 2007 ikke levede op til budgettet.
Bestyrelsen vil gøre sit til, at dette ikke gentager sig.
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Klubhuset mv.:
Det er en kendt sag, at bestyrelsen gennem efterhånden lang tid har arbejdet med planer for
en omfattende renovering og forbedring af klubhuset og de nære omgivelser. Hvorfor nu det vil nogen måske spørge. Vi har det da godt nok. Det mener bestyrelsen ikke. Vi står overfor
nogle helt nødvendige renoveringsopgaver:
• Vore bade- og omklædningsrum er utidssvarende og nedslidte og trænger voldsomt til
renovering.
• Klublokalet/restauranten er slidt, for lille og med elendigt indeklima, både hvad angår
lyd og luftkvalitet. En ombygning og udvidelse er påkrævet.
• Køkkenet er slidt og lever slet ikke op til tidens krav til indretning af køkkener.
Myndighederne har ved flere inspektioner krævet, at der sker en kraftig renovering.
• Facaden trænger til en grundig afrensning og efterfølgende malerbehandling.
• Vore installationer er forældede og ikke mindst el-installationerne giver ofte anledning
til sprængte sikringer. Dette er økonomisk overkommeligt, men hvornår giver
overbelastningen anledning til det der er værre?
• Energimæssig set kan bygningen end ikke opfylde kravene i det forrige bygningsreglement.
• Kloakeringen skal saneres. De gamle rør under huset er simpelthen for små til
belastningen. Alt for ofte må vi sende bud efter kloakservice.
• Afvandingen af gårdsplads og parkeringsplads er uacceptabel. Gårdspladsen er dyr at
vedligeholde og ser alligevel ikke særlig præsentabel ud. For nu at sige det pænt.
Overfladevandet fra parkeringspladsen strømmer ud over vejen og river masse af sand
og grus med sig, som ud over at se grimt ud, skader asfalten og medvirker til
tilstopning af kloaksystemet. Forholdet er påtalt fra kommunen ved flere lejligheder, vi
har dog ikke endnu modtaget et skriftligt pålæg om, at gøre noget ved sagen.
Bestyrelsen arbejder som bekendt med en samlet løsning af disse problemstillinger. Lige nu
ligger arbejdet stille, idet Århus Kommune ikke selv har underskrevet købsaftalen for hovedbygningen. Ejendomsforvaltningen, som vi forhandlede med og som herefter fremsendte
tilbuddet, som vi fik medlemmernes godkendelse af i august sidste år og straks efter
underskrev og returnerede, har endnu ikke internt kunne blive enige om indstillingen af
handlen til byrådet. En helt urimelig og utilfredsstillende lang sagsbehandling, som vi desværre
må affinde os med. Vi har dog stadig troen på, at handlen kan afsluttes inden byrådet går på
sommerferie.
Ovennævnte forhold er kun de mest presserende som skal bringes i orden. Hertil kommer
ønsker om træningsmuligheder om vinteren, bedre affaldshåndtering, depotplads mv. Alt dette
kommer til at koste penge – mange penge, og kan naturligvis ikke gennemføres uden
medlemmernes medvirken. Et skøn på 6–7 millioner er nok ikke urealistisk. Vi er derfor i
undersøgelserne gået et skridt videre, idet merudgiften ved at bygge et helt nyt og
tidssvarende klubhus tjenes delvis hjem i sparede vedligeholdelsesomkostninger fremover.
Efter kommunens godkendelse af handlen vil vi færdiggøre det samlede forslag for klubhus og
nærområde og fremlægge dette på en ekstraordinær generalforsamling sammen med forslag
til finansiering. For at mane alle rygter i jorden. Det koster altså ikke 30 millioner og det
betyder ikke at kontingentet overhaler vore naboklubbers.
Trivsel:
Trivselsbarometret har det sidste år taget at alvorligt dyk. Dette opfatter jeg som mere
skadeligt for klubben end det dårlige regnskab. Et hul i økonomien er alvorlig nok, men det
kan vi trods alt betale os fra. En klub, hvor omgangstonen er venlig og respektfuld, hvor man
mødes med et smil og et goddag eller hej, hvor man tager godt imod de nye og mod gæster,
hvor man gerne spiller med andre end lige dem man plejer, hvor man viser tolerance for
øvrige spillere på banen, kan man ikke købe sig til. Den skal vi selv skabe.
Debatten på hjemmesiden spiller en meget vigtig rolle i denne udvikling. Her får man pludselig
kontakt til en masse medlemmer, som man måske aldrig møder. Vi er trods alt over 1000
medlemmer. I det lys har debatsiden til tider ydet et meget negativt bidrag ind imellem
grænsende til det pinlige. At hjemmesiden så også er tilgængeligt for hele Golf-Danmark gør
kun sagen værre. Det kan vi ganske enkelt ikke være bekendt. Det skal og bør være muligt at
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debattere i en ordentlig tone. Alle er forpligtet til at være ambassadører for et godt fællesskab;
ikke mindst de, der på forskellig vis via deres hverv i klubben, kommer i berøring med mange
medlemmer.
For ikke så få år siden var Mollerup Golf Club berømt for sit gode klubliv. Debatten har
utvivlsomt medvirket til, at vi har haft problemer med at skaffe den nødvendige tilgang til
klubben. En tilgang som jo ikke bare er nødvendig for at vi kan finansiere klubbens drift, men
som også er en forudsætning for at klubben kan leve videre for kommende generationer. Det
har vi alle pligt til at medvirke til, både i og uden for klubben.

Baneudvalgets beretning v/ Dorte Grau
I slutningen af 2006 sagde vor tidligere chefgreenkeeper, Johnny sit job op. Efter næsten 6 år i
Mollerup kom den store udfordring i Himmerland Golf & Country Club. Det kunne han ikke sige
nej til. Nu gik det lige så godt - vi havde gennem de sidste år fået en bane af rigtig god
standard - og ikke mindst havde vi opnået nogle greens, der blev talt om ude i landet.
Nu hænger gode chefgreenkeepere jo ikke på træerne. Vi havde en enkelt udefra til samtale,
men det var ikke lige os. Heldigvis kom Ulrik - en af vore egne - på banen og mente han var
klar til chefjobbet. Ulrik havde været hos os i godt 3 år. Uddannet greenkeeper og næstkommanderende de sidste par år hos Johnny.
Det har vist sig at være en god løsning. Ulrik kender banen og dens særheder. Har gået i en
god skole hos Johnny og været med til at få banen op på det niveau, den har i dag. Og så har
der været god opbakning fra greenkeeperstaben.
Efter Lars Helm-Pedersen gik på efterløn, har vi fået en erfaren medarbejder fra Grenå - han
startede i marts og i maj kom Christian Jeremiassen, der uddanner sig til greenkeeper. Så
staben var følgende.: Ulrik, Jesper, Mustafa, Jan og Christian. Og så har maskinmester Erik
været der til at passe maskiner.
Det gav lidt tummel i starten af sæsonen; vi startede arbejdet tidligere end vanligt – vi skulle
være på forkant – dengang uden chef. Vi havde ekstra hjælpere i starten af sæsonen og
specielt i sommerperioden. Banen og vejret artede sig, og greenkeeperne fortsatte deres gode
pleje af banen.
Nu er der i løbet af sæsonen nogle højdepunkter – der hvor banen virkelig bliver trimmet.
Sæsonstarten skal være så god som vejret tillader. Der er klubmesterskaber senere på året,
men svendestykket for den nye stab kom i juli; Mollerup lagde i samarbejde med Århus Ådal
bane til en afdeling af ”Kaupthing Tour”. Der blev spillet fredag og lørdag i Mollerup og Ådalen,
og finalen stod i Ådalen om søndagen.
Vi havde planlagt en længe ønsket ombygning af teestedet på hul 1 og samtidig få forskønnet
området omkring det gamle herreteested på hul 6. Det blev sat turbo på, så det nye teested
kunne blive klart til ”Kaupthing Tour”.
Hele apteringen af banen fik et løft: der kom nye boldvaskere, nye river, nye teestedsskilte og
skilte på gavlen. Apteringen skulle til alligevel; men måske var nogle ting først blevet udført i
2008.
Og så er det jo en fornøjelse for os alle sammen at spille en bane, der er toptrimmet. Alt i alt
igen i 2007 havde vi en bane, vi kunne være stolte af.
I 2006 havde vi penge tilbage på budgettet. Det holdt ikke i 2007 - når MGCs regnskab ikke
viser det store overskud, så har banen en stor del af æren for det...
Vi har haft øgede personaleudgifter i 2007 – både med hjælp i starten af sæsonen og i
sommerperioden. Men samtidig skal vi jo være glade for, at vi har været i stand til at holde
banen åben stort set hele året – det er der ikke så mange baner, der har. Vi har her været
hjulpet godt på vej af vejr og vind og måske er det en tendens vi kommer til at se hyppigere
og hyppigere: vinterperioden bliver kortere og kortere og greenkeepernes sæson længere og
længere.
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Vi har haft en del udgifter på reparation og vedligehold af maskiner. Specielt er greenklippemaskinerne blevet slebet og justeret adskillige gange. Vi fik også nye maskiner i 2007;
Fairway-klipperen, der blev bestilt i 2006 blev leveret i foråret 2007. Der er kommet ny
bunkerrive og der er kommet en lille fejemaskine til at holde Mollerupvej fri for det sand og
grus, der vaskes ud fra p-pladsen.
Vi arbejdede i sensommeren og efteråret med projektet omkring hul 16: en bedre udnyttelse
af green’en, sammenlægning af vandområdet mellem hul 14 og 16 (og med forbindelse fra hul
13). Vi har i klubben en landskabsarkitekt, der også er skarp på golfbaner og hun har tegnet
projektet. Vi har fået tilladelse fra Århus Kommune til at ændre bunkers - specielt på de
bagerste 9 huller. Så der er projekter klar til fremtiden...
I baneudvalget sagde vi farvel til Poul Møller-Mikkelsen, der med udgangen af 2007 takkede af
efter mange år i baneudvalget. En rigtig stor tak til Poul for din indsats. Og goddag til Henrik
Vinther. Tak til de øvrige udvalgsmedlemmer: Jørgen Østergaard Nielsen, Poul Aksglæde, Allan
Hansen, Christian Vinther og Ulrik Sørensen. Vi supplerer i 2008 baneudvalget med Niels-Eilif
Hansen (formanden for seniorudvalget).
Og hvad så med 2008? Nu har vi jo brugt en frygtelig masse penge i 2007 så i 2008 bliver der
et strammere budget. Banen skal ikke lide under det, så det daglige vedligehold og standarden
af banen bliver ikke ringere. De projekter, vi har i skuffen, kommer frem i den takt tid og
pengene tillader det. Vi skulle gerne have en ny baneguide, men det kræver at vi finder en
eller flere sponsorer til projektet.

Klubhus- og sponsorudvalgets beretning v/ Jørgen Winther
I og omkring Klubhuset har vi ikke lavet store nye tiltag i 2007. Som Jørgen Østergaard
allerede har nævnt har vi mange udfordringer med vort gamle klubhus, både med hensyn til
plads, tidssvarende forhold samt krav fra myndighederne.
Vi har dog bestilt flere bagskabe til laden og de vil blive opstillet ind sæsonstart, så vi kan
efterkomme behovet og få ventelisten for skabe bragt ned. Vores nye låsesystem - til både
bagladen og klubhuset - fungerer nu endelig som det skal. Dette indebærer at alle
medlemmer, som skal have adgang til baglade og klubhus skal anvende sit DGU kort.
Vi har, som det er nogle bekendt, tilladt rygning i barlokalet. Dels for at efterkomme et stort
ønske fra mange af vores medlemmer og dels for at sikre, at vi har en restaurant, som er
åbent året rundt. Jeg håber, at alle vil respektere at resten af vort klubhus forbliver røgfrit
område i henhold til rygeloven. Jeg håber meget at vi får godkendelse på vort køb af huset fra
kommunen i foråret så vi kan komme videre med vore planer for klubhuset.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til vore trofaste sponsorer, som igen i 2007 har
været meget hjælpsomme med at skaffe midler til de ting, som vi gerne har villet investere i,
til både klubhus og bane.
Vi har i 2007 fået mere end 400.000 kr. i sponsorstøtte. Det viser med al tydelighed hvor
meget sponsorerne betyder for Mollerup. Jeg håber at vi med fælles hjælp og i bestyrelsen kan
udbygge og vedligeholde de gode relationer til/med vores sponsorer. Her behøver vi hjælp fra
alle medlemmer; så jeg håber at alle vil være med til at tage godt imod og hjælpe, hvor de
kan. Støt vore sponsorer - de støtter os.

Turneringsudvalgets beretning v/ Steen Back
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Hvad angår antallet af deltagere i de enkelte turneringer, så er det et meget diskuteret emne.
Aflysning sker ved tilmelding af 16 eller færre til turnering. Det har betydet at julematchen og
Mortensmatchen er blevet aflyst og de vil ikke blive ”sat op” i 2008.
Der været i gennemsnit ca. 70 deltagere til turnering i foråret og ca. 40 deltagere i efteråret,
det synes jeg nu er helt pænt. Disse tal er nok i underkanten af det faktiske. Der kommer altid
nogle i sidste øjeblik og bliver efteranmeldt - når de har set vejrudsigten.
Turneringerne er organiseret og afviklet af en lille trofast skare af turneringsledere. Vi holder
møde inden turneringsprogrammet bliver lavet og sendes ud til medlemmerne.
Turneringslederne gør et stort stykke arbejde og det vil jeg gerne sige tak for. Jeg har brug for
lidt mere hjælp – så hvis der nogen der vil give en hånd med til afvikling af næste års
turneringer så vi jeg være glad.
Afviklingen af turneringen og resultaterne opslås på tavlen i klubhuset og så vidt det er muligt
beskrives de i vores medlemsblad ”Molligan”. Med god hjælp fra nye kræfter ser ud til at
”Molligan” kan leve videre.
Vi kunne godt tænke os også at udnytte vores hjemmeside yderligere til at reklamere og
rapportere fra turneringerne; men vi at mangler også her kræfter. Sidder der en IT-haj eller to
blandt medlemmerne, så siger vi ja tak til hjælp til at forny, opdatere og vedligeholde
hjemmesiden. Vores webmaster gennem alle årene Rasmus - er nu blevet voksen med kone
og børn, der kræver hans fulde opmærksomhed.
”Kaupthing Tour” over 2 dage i juli, var en stor succes for MGC. Vi er i høj grad kommet på
golflandkortet og er turneringen har været med til at skaffe os omtale og dermed også ekstra
greenfee indtægter. Vi har besluttet at sætte ”Kaupthing Tour” på programmet igen i år. Vi er
nu alene om den og får som sidste år ca. 50.000 kr. for at lægge bane til i de 2 dage.
Klubberne i klubben er som det sikkert er gået op for mange er nu organiseret med egen
generalforsamling – bestyrelse – og revisor, et træk som vi var nød til at foretage, ikke for at
genere nogen, men simpelthen i henhold til lovgivningen.
Alle disse arrangementer og matcher kunne vi selvfølgelig heller ikke afholde uden vores
sponsorer, udvalgsmedlemmer, green keepere, restaurant og andre frivillige hjælpere, som jeg
her også vil benytte chancen til at takke. Tak skal I have!
Med det her slutter jeg og håber selvfølgelig at alle får en god golfsæson i 2008.

Begynderudvalget & Regel- og handicapudvalgets beretning v/ Marianne Maegaard
Begynderudvalg: Sæsonen 2007 bød ”vanen tro” på banetilladelse til 20 seniorer og ligeledes
til banetilladelse til 20 juniorer. Tag nu godt imod dem på den store bane.
Nyt i 2008: Mollerup er indgået i et samarbejde med vores nabo-klubber: Århus Ådal, Hammel
og Kalø om en venskabsturnering for spillere med handicap 37 og op. Der spilles på den
respektive klubs ”begynderdag” og i 2008 skal vi til Århus Ådal en torsdag i juni og til Kalø
efter sommerferien.
Regel- og handicapudvalg: Jeg vil kort berøre 4 faktorer, der alle vedkommer golfspillere i
Mollerup Golf Club.
1) European Golf Association´s handicapkomite har besluttet at gennemføre en afgørende
ændring af handicapsystemet. Denne ændring tilsigter at opnå flere retvisende handicap
blandt europæiske golfspillere.
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Med virkning fra 1. januar 2008 har man fra DGUs Handicap & Course Rating Comite
gennemført denne ændring af handicap-systemet. Den gennemførte ændring får virkning for
golfspillere i handicap-grupperne 4 + 5 (spillere med handicap fra 18,5 – 36). EDS kan
ligeledes spilles over ni huller. Jeg vil udfærdige et indlæg til offentliggørelse på hjemmesiden,
der beskriver de nærmere betingelser.
2) Ny udgave af Golfreglerne 2008 er ”på trapperne” – vil kunne købes i sekretariatet, når den
inden længe er tilgængelig fra DGU. Der er nogle væsentlige ændringer i forhold til tidligere
udgave ag ”Golfreglerne 2004” har jeg ladet mig fortælle. Ligesom med ændringerne i
handicapsystemet vil jeg ”forfatte” et indlæg til hjemmesiden i nær fremtid.
3) De generelle turneringsbetingelser gældende for Mollerup golf Club har undergået en
grundig revision og her skal gøres opmærksom på at bl.a. rækkeinddelingerne er ændret. De
nye inddelinger følger nu DGU retningslinier. Retningslinierne er lagt på hjemmesiden og vil
blive opslået i klubben.
4) Jeg faldt over en artikel i en af golfaviserne (okt.2007) – jeg er sikker på at andre også
læste den: ”Vi snyder som aldrig før”
Gennem de seneste 4 år er der – i Danmark - gennemført 3 undersøgelser med henblik på at
få skabt klarhed over påstandene om snyderi i golfen. Og det bliver værre og værre – der
snydes som aldrig før. Det er et fænomen, der bliver mere og mere udbredt og jeg ikke grund
til at tro at snyderiet ikke også forekommer i Mollerup.
Undersøgelsen er gennemført som anonym spørgeskema-undersøgelse og det fremgår at
snyderi forekommer oftest og hyppigst i to grupper af golfspillere:
• Den ene gruppe har spillet mindre end 5 år og hcp. over 28. 17 % erkender at have
snydt ”under gældende og officielle turneringer”. Altså regulært snyderi, ikke blot
overtrædelser af love og regler, man ikke rigtigt kender. Der er tale om en fordobling
af ”erkendt og bevidst snyderi” i forhold til sidste undersøgelse.
• Den anden gruppe har spillet 5-10 år og hcp. under 28. En stigning fra 8 til 14 % i
denne gruppe.
• Pay - and play spillere snyder ca. dobbelt så ofte som klubgolferen.
I konklusionen i undersøgelsen hedder det: ”Det er tydeligt, at der mere end nogensinde er
behov for en kraftig indsats for at få etableret en langt bedre forståelse og indsigt i
golfreglerne, og en betydelig moralsk og etisk forståelse for at golf er et spil med udbredt
selvjustits og et spil, hvor snyderi ganske enkelt ikke må forekomme.
De tre undersøgelser viser en stigende tilbøjelighed til at acceptere holdningen; ”hvis en
forseelse ikke bliver opdaget, så har den ikke fundet sted”.
Jeg vil gøre gerne ”gøre mit til” at vi – her i Mollerup - får vendt denne kedelige udvikling. Der
er noget at tage fat på, ikke kun i begynder-regi, men sandelig også blandt klubbens øvrige
spillere.

Eliteudvalgets beretning v/ Henrik Vinther
Sportslige resultater - Hold resultater:
• Forventningerne til divisionsholdene var konsolidering i divisionerne og oprykning for
danmarksserieholdet. Det var første år, at vi var repræsenteret i 1. division, og efter et
par svære udekampe med nederlag til følge i første runde, var vi presset i de sidste to
spilleweekender. Det lykkedes dog at få de nødvendige sejre, og et godkendt resultat
var i hus.
• At der har været vist god golf på banen, kan flere tilskuere bevidne; bl.a. spillede Knud
Storgaard en meget velspillet match mod Christian Vinther i vores kamp mod Skive.
Selv om Christian var 3 under banens par, måtte han alligevel give fortabt efter 17
huller.
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•

•

2. divisionsholdet, som også rykkede op sidste år, havde svært ved at komme i gang,
og trods en god slutspurt lykkedes det desværre ikke at bevare pladsen, så en
nedrykning var uheldigvis en kendsgerning, trods gode resultater til sidst. Holdet har
bestået af et par rutinerede spillere og en hel del unge spillere, som således har fået
mere rutine til brug for de kommende sæsoner.
Danmarksserieholdet lagde ud med en sejr og et nederlag i første runde, men fik
hurtigt derefter lagt den rigtige kurs. Lutter sejre bragte holdet på en 1. plads i puljen
og dermed oprykning til 4. division. Holdet kunne desværre ikke spille om oprykning til
3. division, da vort andet hold rykkede ned i 3. division. Danmarksserieholdet bestod
også af et par rutinerede spillere og en del unge spillere. Vi har således en trup, som på
langt sigt er parat til at føre afdelingen frem mod målsætningen om at præge toppen af
dansk elitegolf for hold.

De bedste Individuelle resultater:
• Christian Vinther havde i 2007 5 top 7 placeringer i danske eliteturneringer med bl.a. to
2. pladser i de største turneringer i Jylland, bl.a. Vejle matchen og endelig en 1. plads i
Royal Tour finalen – den største ranglisteturnering i Danmark, som afslutter DGU
turneringsprogram. Efter en sidste runde i –5 slag, satte han hele den danske elite på
plads.
•

Med klarede cut i DM for slagspil for 3 spillere, Christian Vinther, Jesper Vinther og
Jinjira Rasmussen, var vi godt placeret ved de danske mesterskaber. Deltagelse i
internationale turneringer har også været muligt for Christian og Jinjira. I DIAC, som er
Skandinaviens største amatørturnering opnåede Christian en 22. plads og Jinjira fik en
7. plads – flotte resultater fra de to - blandt de bedste spillere fra mange lande.

•

Medaljer ved danske mesterskaber:
o

bronzemedalje ved junior DM for piger ved Jinjira Rasmussen

o

bronzemedalje ved DM for to generationer ved Kasper Kristensen

Ny spiller og landshold:
• Som allerede omtalt har vi en pigespiller, som har opnået gode resultater i løbet af
sæsonen. Jinjira Rasmussen kom i sommerferien 2007 til Mollerup for at høre om
muligheden for at træne og spille i Mollerup. Jinjira og hendes familie havde hørt godt
om Mollerup fra mange andre rundt om i landet. Hun har brug for at udvikle sig og
føler, at dette kan ske i Mollerup. Jinjira er udtaget til juniorlandsholdstruppen i 2008,
og DGU kan med rette sætte store forventninger til hende i årene fremover.
• At vi kan tiltrække landsholdsspillere til Mollerup viser, at vi gør et eller andet rigtigt, og
vi vil selvfølgelig gerne fortsætte i denne retning. Flere andre af vore spillere indgår
således også i træningslektioner med landstræneren, med et begrundet håb om
optagelse i landsholdstrupperne på sigt.
Fremtiden - Udviklingsmæssige forventninger:
• Udviklingen i herre truppen fortsætter i en kontrolleret retning. Flere damespillere er
kommet til i 2008 og der er taget initiativ til oprettelse af et damefusionshold i
fællesskab med Århus Golf Club og Århus Ådal golf Club.
• Holdfællesskabet er blevet døbt Golf Team Aarhus, og det skal det første år spille på
banen i Ådalen. Vi deltager med 2-4 spillere og har underskrevet en samarbejdsaftale,
som gælder i foreløbig 3 år. Vi håber, at det kan være med til at puste til damegolf i
Århus området og være med til at bringe Århus mere på golf Danmarkskortet.
• Forventningerne til herre truppen er mulighed for at spille om oprykning til to af de tre
overliggende divisioner, samt flere deltagere i de store ranglisteturneringer. Begge
målsætninger burde ligge indenfor en overskuelig rækkevidde.
Erhvervsklubben i Mollerup levede i 2007 på 2. år og kendskabet medlemmerne imellem er
blevet udbygget. Gennem fælles arrangementer og turneringer har netværket udviklet sig, og
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med nyskabelsen af Erhvervsklubbens hulspilsturnering har deltagerne fået mulighed for at
komme tæt på andre medlemmer og fået lejlighed til at opbygge et mere personligt forhold til
hinanden. Medlemsskaren er dalet lidt, men vi arbejder på at hverve nye medlemmer.
Vi afholdte den officielle ”Erhvervsklubturnering” i juni måned med stor deltagelse af både
erhvervsklubmedlemmer og elitespillere. Dagens højdepunkt var en ”hole in one” lavet af Larry
Hansen. En festlig dag, som vil blive gentaget i 2008. Andre fælles arrangementer har allerede
været afholdt, og flere vil komme til i løbet af året.
Et af Erhvervsklubbens medlemmer, Bichel Vine, har til Mollerup Golf Club doneret et
hjertestarterapparat, som helst aldrig skulle komme i brug. Apparatet vil blive hængt op i
klubhuset i forbindelse med sæsonstarten. Anvendelsen af apparatet vil der blive undervist i i
løbet af foråret. Tak fra hele klubben til Bichel Vine. Hermed god sæson til alle i 2008.

Juniorudvalgets beretning v/ Bjarne Svensson
Jeg vil indlede med at takke medlemmerne i juniorudvalget for et rigtig godt samarbejde 2007
- alle har ydet en fantastisk indsats. Vi har i løbet af året haft 2 udskiftninger i udvalget –
Pernille Halling-Overgaard (pigeansvarlig) og Jørgen Mariager (Thomas Bjørn
holdene/webmaster) har forladt udvalget – tak til dem begge for et stort og godt stykke
arbejde. Ind i udvalget har vi i stedet fået Lea Nuppenau, som har ansvar for pigerne og som
er tilknyttet det nye fusionshold på damesiden i Århus. Peter Winther har overtaget ansvaret
for Thomas Bjørn holdene – nu med navneforandring til DGU’s holdturnering. Peter er også i
gang med sponsorarbejde til juniorafdelingen – en slags ”mini erhvervsklub” – et område vi
ikke tidligere har gjort nok ud af. Vi kan dermed forhåbentlig sende endnu flere juniorer af
sted til turneringer og kurser og tildele ekstra træning.
Udvalget består nu af: Hans Christian Bech Thøgersen, Jørgen Trads, Fin Pugholm, Lea
Nuppenau, Peter Winther, Per Weis, Kim Hentze og Bjarne Svensson.
Jeg vil her gerne sige tak til Flink Halling-Overgaard, som igen i år var sponsor for vores
afslutningsmatch og til MarkOn som sponserer tøj til de bedste juniorer.
Vi har haft et planlagt formandsskifte – Hans Christian Bech Thøgersen er ny formand, og jeg
selv er nu menigt medlem i juniorudvalget året ud. Jeg er sikker på at Hans Christian sammen
med udvalget vil videreføre den positive udvikling juniorafdelingen har været i gennem de
senere år. Jeg tror ikke jeg tager munden for fuld, når jeg siger vi har den bedste
juniorafdeling i by og omegn.
Vi forsøger hele tiden at rekruttere nye medlemmer til udvalget – så hvis nogen har lyst til at
gøre et stykke frivilligt arbejde – skal de endelig henvende sig. Det gælder også forældre,
bedsteforældre eller andre i MGC som har lyst til at hjælpe med små og store opgaver i
juniorafdelingen, kørsel til turneringer, hjælp ved juniorarbejdet i klubben: erhvervelse af
banetilladelse, hjælp til træning, osv. – eller måske det at bage en kage til vores
fredagsturnering. Der er ikke krav om kendskab til golf – resten kommer af sig selv.
Jeg vil også sige tak til vores to trænere: Søren og Kennett. Der er primært Kennett, der har
med juniorerne at gøre. Begge har klart været med til at præge den positive udvikling - som
gerne skal fortsætte i 2008.
Et af højdepunkterne i 2007 har været sommerlejren - som igen blev en stor succes. En
speciel tak til Jørgen Trads, som er omgangspunktet for lejren og som med sin facon får det til
at glide, så alle deltagerne får en superoplevelse. Også tak til vores restauratør Søren, som
bl.a. sponserer drikkevarer og sørger for at ingen går sultne i seng – og så til en fornuftig pris.
Sportslige resultater:
• Vi har fået vores første juniorlandsholdspiller i klubben – Jinjira, som sikrede sig en
bronzemedalje ved DM. Jinjira opnåede 5 førstepladser og 6 top ti placeringer i
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ranglisteturneringer og sluttede samlet som nr. 5 på Faxe Kondi ranglisten (ganske
imponerende).
Beate Nuppenau (DGU har fået øje på hende) – opnåede 4 top ti placeringer og blev
nr. 44 samlet i Danmark.
På Distrikttouren opnåede vi 3 top-10 placeringer i det samlede resultat. Martin
Winther (nr. 4), Jacob Ellehauge (nr.7) og Steffen Ulriksen (nr. 9).
I Sportsjournalisternes holdturnering blev Mollerup nr. 4. Turneringen blev afviklet i
Struer. En meget svær bane i stormvejr. Undervejs satte Mikkel Markfoged ny
banerekord – 1 under par.
I Holdkredsturneringen (for kommende talenter) blev vi flot nr. 2.
Bo Pugholm og Mikkel Markfoged havde hver 2 top-10 placeringer i
ranglisteturneringer.
6 af vores bedste juniorer (Søren, Mikkel, Bo, Andreas, Oliver og Steffen) deltog på
forskellige af vores herreelitehold i danmarksturneringen.
Thomas Bjørn Cup (Nu DGU holdturnering):
o Juniorpigerne blev Jysk/Fyns mestre og nr. 2 i landsfinalen - med afgørelse
på 18 hul. Imponerende resultat som lover godt for pigerne fremover.
o Juniorelite (drenge) flot nr. 2 i Jysk/Fyn landdelsfinalen med afgørelse på 18.
hul.
o Ynglingene blev Jysk/Fyns mestre og nr. 2 i landsfinalen.
o Herudover blev 4 af de 8 deltagende hold i Thomas Bjørn holdkredsvindere.

Resultaterne taler for sig selv – vi har haft en kanon god sæson i juniorregi. Vi i juniorudvalget
syntes vi har nogle dygtige og dejlige juniorer, som er nemme at omgås og som giver os
mange positive og gode oplevelser. Tak til alle forældre, der hjælper til med forskellige
opgaver; som holdledere, chauffører, sandkassegolf o.a.
Vi afholder Intromøde som optakt til kommende sæson onsdag d. 26.03.08 kl. 19.00 i Mollerup
Golf Club.

Spørgsmål og kommentarer fra salen til beretningerne:
Medl.nr. 1170 Ulla Bonde Petersen med spørgsmål til eliteudvalget: Hvad betaler
medlemmerne og hvad går pengene til?
Henrik Vinther: De 155.906 kr. er fordelt på 77.000 kr. til træning, 33.000 kr. til DK-serieholdene og de resterende ca. 38.000 kr. til andre turneringer. Det svarer til 161 kr. pr.
medlem. Vision for elitearbejdet i MGC har været forelagt på tidligere generalforsamlinger og
kan i øvrigt læses på hjemmesiden.
Medl.nr. 1540 Lars Wachtmann fremfører flg. kommentarer og spørgsmål: Den manglende
information fra bestyrelsen er måske skyld i dele af rygtedannelsen. Bestyrelsen har en opgave
i at informere bedre. Forretningsføreren – hvad laver han? Hvad med erhvervsklubben, er den
organiseret som de øvrige klubber i klubben? Vil man elite eller bredde i MGC? Lars minder om
ikke at glemme ”det menige medlem”.
Jørgen Østergaard: Bestyrelsen tager udsagnet om at manglende information kan medvirke til
dårlig trivsel til efterretning og vil arbejde på at forbedre informationen ”udadtil”. Forretningsføreren blev ansat som en led i udviklingen i klubben specielt i forhold til den daglige drift.
Henrik Vinther: Erhvervsklubben har stiftende generalforsamling i april 2008. DGU forventer at
klubben stiller bane til rådighed hvert 3. år – man kan ”købe aflad”, det koster 25.000 kr. og
de penge finder vi kan bruges bedre i klubregi.
Medl.nr. Kaj Aage Hoffmann har et par kommentarer til Steen vedr. søndagsturneringer med
få deltagere, dels som sponsor og dels som medlem: Man kunne f.eks. overveje at invitere folk
på venteliste til at spille med. Som sponsor er det ikke sjovt at stå ved præmieoverrækkelsen
og så er der kun ganske få spillere tilbage. Som medlem giver det anledning til undren når
startlisten foreligger og holdsammensætningen pr. ”lodtrækning” gang på gang mager det
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sådan, at nogle altid spiller sammen. Man kunne ved tilmeldingen jo ligeså godt selv vælge
hvem man vil spille sammen med – så var man da sikker på hvem man kom på hold med.
Steen Back: Mange søndage er der gunstart og mulighed for socialt samvær bagefter.
Jørgen Østergaard: Foreslår at vi ”griber i egen barm” og selv melder os til søndagsturneringerne.
Medl.nr. 295 Hugo Jespersen til handicapudvalget om mulighederne for at blive skrevet op i
handicap.
Marianne Maegaard: Man kan spille EDS-runder og fra i år bliver der også mulighed for
regulering på 9 huller. Endelig er der mulighed for skriftlig anmodning om handicapregulering
begrundet i særlige helbredsmæssige årsager. Stigende alder og deraf medfølgende skavanker
alene imødekommes generelt ikke.
Beretningerne godkendes herefter.

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2007
Regnskabet blev gennemgået af kasserer Torben Thomasen og forretningsfører Charlie Herbst
i forening.
Medl.nr. 1236 Henning Sunn-Pedersen er tilfreds med den ændrede regnskabspraksis. Savner
dog at kunne sammenligne faktiske udgifter med det budgetterede, i forhold til specielt greenfee og afvigelser (underskud).
Medl.nr. 105 Jørgen Myhre finder ligeledes regnskabet lettere at gennemskue når der kan
sammenlignes med et budget. Vil gerne have uddybet hvordan man kan komme ud med et
underskud på 800.000 kr. på baneanlægget.
Torben Thomassen: Det er summen af flere ting, der har snydt bestyrelsen: vandafgift til
kommunen, lønudgifter m.m. Alene ombygningen af 1.tee andrager 150.000 kr.
Regnskabet godkendes.

4) Orientering om budget for år 2007
Budgettet forelægges og gennemgås - i hovedtræk - af forretningsføreren.

5) Fastsættelse af kontingent og indskud for 2008
Kontingent
Seniorer
Ung 19-25 år
Juniorer
Intercity
Long distance
Par 3
Passiv

2008
4.800
2.650
1.680
2.450
2.650
1.580
1.050

2009
5.200
2.875
1.820
2.650
2.875
1.700
1.150

Indskud
Seniorer
Ung 19-25 år

2008
6.000
1.000

2009
7.500
1.250

Medl.nr. 1091 Frank Christensen undrer sig over hvordan man kan stemme om et
kontingentforslag uden at der foreligger et budget.
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Torben Thomassen: Der foreligger et – om end – meget overordnet budget som grundlag for
forslaget til kontingent og indskud, uden de helt store investeringer for 2009.
Forslaget godkendes af forsamlingen.
6 + 7) Indkomne forslag fra bestyrelsen og fra medlemmerne
Dirigenten orienterer om at det indkomne forslag fra bestyrelsen har sammenhæng med et af
forslagene fra medlemmerne og finder det formålstjenligt at de to punkter behandles sammen.
Forslag fra Kaj Aage Hoffmann om vedtægtsændring af § 8 - andet afsnit
”Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan hvert fremmødt medlem alene i henhold til fuldmagt
stemme for 4 fuldmagtsgivere” foreslås slettet.
Kaj Aage Hoffmann siger i sin motivering af forslaget om at slette afsnittet bl.a.:
Ønsker man indflydelse i sin golfklub møder man personligt op på generalforsamlingen. Om
ikke for andet så i respekt for de mennesker, som har påtaget sig et frivilligt og ulønnet
bestyrelsesarbejde. Den dialog der er/vil være på en generalforsamling kan medvirke til at
man får et andet syn på emnet. Med sidste års generalforsamling og i særdeleshed den
ekstraordinære generalforsamling ”in mente” – finder jeg, at det det eneste rigtige er at
afskaffe muligheden for at benytte fuldmagter. Jeg kan ikke tro at det medlem, der havde
afgivet fuldmagt, havde forventet sin fuldmagt anvendt på den måde, det rent faktisk skete.
Forslaget bringes til afstemning: (afgivne stemmer 282)
• For forslaget
82
• Imod forslaget
191
• Ugyldige
2
• Blanke
7
Forslaget opnåede ikke de krævede 2/3 flertal og blev således ikke vedtaget.

Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring af § 8 – andet afsnit
”Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan hvert fremmødt medlem alene i henhold til fuldmagt
stemme for 4 fuldmagtsgivere” foreslås ændret til:
”Et medlem kan skriftligt meddele et andet medlem fuldmagt til at repræsentere sig på en
generalforsamling, dog kan hvert fremmødt medlem alene i henhold til fuldmagt stemme for 1
fuldmagtsgiver”.
Forslaget bringes til afstemning: (afgivne stemmer 267)
• For forslaget
218
• Imod forslaget
38
• Ugyldige
4
• Blanke
7
Forslaget opnåede de krævede 2/3 flertal og blev således vedtaget.

Forslag fra Erik Bech Nielsen om vedtægtsændring af § 10 - efter 1. afsnit tilføjes et
nyt afsnit
”Kandidater til formandsposten og kassererposten skal være anmeldt til bestyrelsen senest 10
dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal senest 1 uge før generalforsamlingen
offentliggøre kandidaternes navne, ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside, hvis en
sådan er aktiv. Hvis kandidaterne ønsker at fremsætte et valgprogram skal dette offentliggøres
samtidig.”

11

Forslaget bringes til afstemning: (afgivne stemmer 276)
• For forslaget
210
• Imod forslaget
60
• Ugyldige
0
• Blanke
6
Forslaget opnåede de krævede 2/3 flertal og blev således vedtaget.

Forslag fra Erik Bech Nielsen om Mollerup Golf Clubs klubhus røgfrit.
Medl.nr. 804 Kirsten Ebert finder det OK med rygning i baren men efterlyser i den forbindelse
en ny indgang til restauranten.
Medl.nr. 1540 Lars Wachtmann taler for fortsat at tillade rygning i barlokalet.
Medl.nr. 382 Søren Møller Jensen (restauratør) fremfører et indlæg, der uddyber begrundelsen
for at ansøge bestyrelsen om at tillade rygning i barlokalet.
Der foretages vejledende afstemning ved håndsoprækning med overvældende majoritet for
fortsat at tillade rygning i barlokalet og holde det øvrige klubhus røgfrit. Erik trækker herefter
sit forslag tilbage.

8) Valg af formand.
Jørgen Østergaard Nielsen genvælges uden modkandidat.

9) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
Marianne Maegaard, Steen Bach og Henrik Vinther er alle villige til genvalg. Fra salen bringes
forslag om opstilling af Niels Eilif Hansen og opstilling af Iben Hjort Rasmussen.
Kandidaterne fremfører efter tur deres ”valgprogram” og der foretages herefter skriftlig
afstemning om de 3 pladser: (afgivne stemmer 271)
• Henrik Vinther
215
• Marianne Maegaard
209
• Niels Eilif Hansen
193
• Iben Hjort Rasmussen
103
• Steen Back
87
• Ugyldige
1
• Blanke
1
Til bestyrelsen opnåede Henrik Vinther og Marianne Maegaard genvalg. Nyvalgt medlem til
bestyrelsen Niels Eilif Hansen.

10) Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
Uden modkandidater vælges til 1. suppleant Hans Christian Thøgersen og til 2. suppleant
Michael Vinther.

11) Valg af revisor og revisorsuppleant
Fra bestyrelsen er der forslag om genvalg af Alf Lund og fra salen et forslag om valg af
Henning Sunn-Pedersen til revisorposten. Der foretages afstemning: (afgivne stemmer 247)
• Alf Lund
137
• Henning Sunn-Pedersen 106
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Ugyldige
Blanke

2
2

Dermed genvalg af Alf Lund. Til posen som revisorsuppleant foreslås og vælges Jørgen
Knudsen.

12) Eventuelt
Klubbens to vandrepokaler uddeles:
Præstationspokalen:
Pokalen gives i år til en spiller, der har formået at sætte Mollerup Golf Club på danmarkskortet.
Spilleren har gennem flere sæsoner bevæget sig tæt på toppen af dansk elitegolf og har
gennem flere imponerende resultater skabt respekt og beundring for det elitearbejde og den
udvikling der foregår i Mollerup Golf Club i øjeblikket.
Spilleren var den første amatør i klubben, der fik et + handicap og har siden dan dag ligget på
et handicap mellem +1.3 og +2,1. Han har således svære betingelser for at spille vores egen
bane i sit eget par.
Sidste år var han fremme i mange eliteturneringer i Danmark og kronen på værket blev en
sejr i Royal Unibrew finalen – den største DGU ranglisteturnering, som ligger på niveau med
DM i hulspil. Med en runde i -5 på finaledagen vandt han turneringen med to slag til nærmeste
forfølger.
Med sin træningsindsats og indstilling er han i dag forbillede for mange af vores
ungdomsspillere – ligesom han sidste år, som en del af vores team af juniorcoachs havde
mulighed for at træne nogle af de nye juniorer.
I samarbejde med en af DGU landstrænerne er målet om at deltage på det danske landshold
og dermed opfyldelsen af et personligt mål rykket nærmere.
Christian Vinther tildeles præstationspokalen 2008.
Kammeratskabspokalen:
Pokalen blev tildelt en af seniorerne efter indstilling fra Bo Pugholm, en af juniorelitespillerne.
Bo havde fremsendt en indstilling til bestyrelsen om nominering af Erling Jespersen til denne
pokal.
Bo skrev bl.a.: En af de personer jeg har lært godt at kende er Erling. Hver gang jeg møder
ham på banen er det med smil og godt humør. Sådan er Erling altid. Når man spiller golf og
bruger meget tid på træning og spil er det vigtigt med opbakning, så går træningen lettere og
man når nemmere sine mål. Erling har fulgt hjemmekampene i 2. division og er en stor støtte.
Har jeg lavet et godt resultat får jeg stor ros og er det ikke gået helt så godt er Erling god til at
opmuntre og dermed kommer humøret og selvtilliden tilbage.
Jeg synes det er rigtigt dejligt med venskaber på tværs af alder, spilleniveau mv. Erling er et
godt forbillede og en gevinst for Mollerup Golf Club.
Erling Jespersen fik overrakt kammeratskabspokalen 2008 af Bo Pugholm.
Generalforsamlingen afsluttes kl. ca. 23.30.
ref./mm
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