Mollerup Golf Club
Generalforsamling 2015 – bilag til dagsordenen
Pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Årsregnskabet uploades som en særlig fil på hjemmesiden.

Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent og indskud for det kommende år
Kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændet kontingent.
Indskud:
Bestyrelsen har fuldmagt til at suspendere indskuddet, hvis den anser det for
hensigtsmæssigt.

Pkt. 6: Forslag fra bestyrelsen
Forslagene behandles ét for ét.
Forslag A. Vedtægtsændring: Oprettelse af Amatør- og Ordensudvalg
Der foreslås oprettet et Amatør- og ordensudvalg, som er uafhængigt af
bestyrelsen.
Forslag:
Det foreslås, at Jesper Abel vælges som formand for udvalget og overdrages
opgaven med at udarbejde vedtægter for udvalget mv., samt at sammensætte
udvalget.
Arbejdet bygger på følgende principper (kommissorium):
 Der bør være ’armslængdeafstand’ mellem bestyrelsen og udvalget
 Kompetencer, procedurer og arbejdsgange bør være gennemskuelige.
 Udvalget tager stilling til, om der fremover skal være et eller to udvalg (jf.
forslag B).
På baggrund af første års erfaringer kan der forekomme justeringer til næste år.
Forslaget i relation til gældende vedtægter:
Forslaget ses ikke at være i strid med gældende vedtægter (jf. § 16, 17 & 18). Idet
det overdrages Jesper Abel at komme med forslag til, hvorledes udvalget kan
organiseres, vil evt. nødvendige vedtægtsændringer fremkomme til næste
generalforsamling.
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Forslag B. Vedtægtsændring: Oprettelse af Handicap- og regeludvalg
Der foreslås oprettet et Handicap- og regeludvalg, som er uafhængigt af
bestyrelsen.
Forslag:
Det foreslås, at Jesper Abel vælges som formand for udvalget og overdrages
opgaven med at udarbejde vedtægter for udvalget mv., samt at sammensætte
udvalget.
Arbejdet bygger på følgende principper (kommissorium):
 Der bør være ’armslængdeafstand’ mellem bestyrelsen og udvalget
 Kompetencer, procedurer og arbejdsgange bør være gennemskuelige.
 Udvalget tager stilling til, om der fremover skal være et eller to udvalg (jf.
forslag A).
På baggrund af første års erfaringer kan der forekomme justeringer (forslag til
vedtægtsændringer) til næste år.
Forslaget i relation til gældende vedtægter:
Forslaget ses ikke at være i strid med gældende vedtægter (jf. § 16, 17 & 18). Idet
det overdrages Jesper Abel at komme med forslag til, hvorledes udvalget kan
organiseres, vil evt. nødvendige vedtægtsændringer fremkomme til næste
generalforsamling.
Forslag C. Vedtægtsændring: Nedlæggelse af kassererposten
Bestyrelsen foreslår nedlæggelse af kassererposten.
Forslaget indebærer følgende ændringer i Mollerup Golf Clubs vedtægter:
Nuværende §
§ 9 Dagsordenens pkt. 8: ’Valg af
formand/kasserer’
§ 9 Stk 4: ’Kandidater til
formandsposten og kassererposten
skal være….’
§ 13, stk. 2 ’Formanden og kassereren
vælges særskilt og ikke samtidig, idet
formanden vælges i lige år og
kassereren i ulige år.’
§ 13 stk. 4: ’Såfremt der i valgperioden
opstår vakance, indtræder
suppleanterne i den valgte rækkefølge
for resten af valgperioden. Dette
gælder dog ikke ved formandens eller
kassererens varige forfald. I et sådant
tilfælde skal en ny formand eller ny
kasserer vælges på en

Ændres til:
’Valg af formand’
’Kandidater til formandsposten skal
være…..’
’Formanden vælges særskilt og vælges
i lige år.’
’Såfremt der i valgperioden opstår
vakance, indtræder suppleanterne i
den valgte rækkefølge for resten af
valgperioden. Dette gælder dog ikke
ved formandens varige forfald. I et
sådant tilfælde skal en ny formand
vælges på en generalforsamling,
ligeledes for resten af valgperioden.’
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generalforsamling, ligeledes for resten
af valgperioden.’

Forslag D. Forslag vedr. Peters gård
Kommunen har fået tilladelse til at sælge Peters gård (Mollerupvej 26) uden
udbud. To ejendomsmæglere har vurderet salgsprisen til 1 million kr.
Bestyrelsen arbejder med et projekt, som indebærer overtagelse af grunden,
nedrivning af stuehus og udlænger, reetablering af arealet (’parklignende’) og
bygning af en multihal. Der er udarbejdet en flyer om dette (separat fil på
hjemmesiden).
Det videre arbejde deles op i to faser:
Fase 1: Overtagelse af grund, nedrivning, reetablering af areal og udarbejdelse af
projektforslag om multihal.
Fase 2: Stillingtagen til bygning af multihal.
Ifølge vedtægternes $ 14 stk 3 skal ’køb og salg af fast ejendom , forelægges og
godkendes af generalforsamlingen.’
Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at forhandle pris med kommunen, søge
fonde mv., hvorfor bestyrelsen foreslår følgende beslutning:
’Bestyrelsen bemyndiges til at arbejde videre med MGC’s overtagelse af matrikel 13
b, Terp jorder (’Peters gård’) på de for klubben mest favorable vilkår.’

Pkt. 7: Indkomne forslag fra medlemmerne
Forslag fra Claus Dahl medlem nr.79-1389:
‘Jeg vil foreslå, at bestyrelsen aktivt arbejder for en fritspils ordning imellem
interesserede golfklubber i nærområdet.
For eksempel medfører et medlemskab af GreenfeeClub1 i Vejle golfclub, at der for
kr. 800,- frit kan spilles i 7 andre klubber.
Alternativt, at der samarbejdes med 2-3 andre klubber om at der uden
meromkostning, frit kan spilles der - og de hos os.’

Pkt. 8: Valg af kasserer, jf. pkt. 6 C
Såfrem pkt. 6 C ikke vedtages, foreslår bestyrelsen:
Niels Thyssen

Pkt. 9: Valg af medlemmer til bestyrelsen
Efter tur afgår: Niels Halleløv; Knud Høgh og Niels Thyssen.
Bestyrelsen indstiller genvalg (2 årig periode).
Jakob Søholt og Martin Skovboe Pedersen ønsker af private årsager at udtræde af
bestyrelsen.
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Bestyrelsen indstiller:
Jesper Lorentzen og Ulla Køpfli (begge 1 årig periode).
CV for Jesper og Ulla er separate filer på hjemmesiden.

Pkt. 10: Valg af 1. Og 2. Suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller (valgperiode 1 år):
Morten Nielsen Olesen
Anne Terndrup
CV for Morten og Anne er separate filer på hjemmesiden.

Pkt. 11: Valg af revisor og revisorsuppleant
Poul Lindberg (revisor) og Jesper Abel (revisorsuppleant) modtager genvalg.

Pkt. 12: Valg til Amatør- og Ordensudvalg, jf. $ 16, stk. 5.
Idet bestyrelsen indstiller, at opgaven med at udrede vedtægter mv. overdrages
Jesper Abel (pkt. 6 A), bortfalder punktet.

Pkt. 13: Valg til Handicap og Regeludvalg, jf. § 16, stk. 6.
Idet bestyrelsen indstiller, at opgaven med at udrede vedtægter mv. overdrages
Jesper Abel (pkt. 6 B), bortfalder punktet.
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