Mollerup Golf Club – GF 2021
Udvalgenes beretninger for 2020
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Driftsområdet
Baneudvalget

Banen har i igen i år stået rigtig flot ikke mindst takket være vores dygtige greenkeeper
stab – stor tak for jeres dedikerede arbejde.
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Bunkers har med rette været kritiseret for skægkanter og dårligt underlag, hvilket også tydeligt fremgik af medlemsundersøgelsen. Renoveringen gik i gang i efteråret og er endnu
ikke helt afsluttet, men fortsætter i foråret, hvor torsdagsherrerne har lovet at holde bunkerkanter knivskarpe. Måske bliver det ligefrem attraktivt at ”lande” sin bold i en bunker
. Et lille opråb skal der dog lyde til de få medlemmer, der ikke forstod meningen med de
blå pæle på hul syv. Det er ikke i orden at negligere markeringer og dermed lade hånt om
det store arbejde greenkeeperne og de frivillige laver.
Vinterbanen har været flittig benyttet, og selvom den ikke kan sammenlignes med spil til
sommergreens, så har der været mange ude at spille for at holde svinget ved lige og få
frisk luft i lungerne.
På hul 2 og hul 4 har der i flere sæsoner, hvor regnen har stået ned i rigelige mængder,
været en udfordring med det lerede underlag og ganske tynde muldlag ovenpå. Det er nu
udbedret også her en klar forbedring af banen.
Flyvende bolde hen imod greenkeeperne, der klipper eller foretager andet arbejde på banen, har igen i indeværende sæson været et tema, som vi af hensyn til de ansattes arbejdsmiljø skal have styr på i den nye sæson – pas nu godt på både de ansatte og medspillere.
Tak til greenkeeperne for veludført arbejde og deltagelse i baneudvalget.
Erwin Berngruber, Fmd. f. Baneudvalget.

Ejendomsudvalget

Ejendomsudvalget overvåger vores bygningers tilstand og iværksætter reparationer og
forbedringer. I 2020 drejer indsatsen sig bl.a. om følgende (hovedpunkter):

o
o
o

o
o
o
o
o

Monteret solceller på hovedbygningen.
Renset tagene for alger.
Udskiftet pillefyret med varmepumpe i greenkeeper gården.
Påbegyndt ny garage for udlejning af buggy vogne, bag hul 9. ved vaskepladsen.
Bekæmpet skadedyr i bagladen.
Efterfyldt jordvarmeanlægget med glykol.
Malerarbejde cafe, mødelokaler og hovedbygning.
Løbende udskiftning af lys til LED Lamper/sparepærer/lysstofrør

Erik Bech Nielsen, Fmd. f. Ejendomsudvalget.
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Restaurantudvalget.

Med udgangen af 2019 fratrådte Niels Rasmussen som F & B manager. Bestyrelsen besluttede at café og restaurantdriften skulle reorganiseres fra januar 2020, hvilket betød at
drøftelser om struktur og økonomi var fokuspunkter. Både struktur og økonomi var og er
bestyrelsens ansvarsområder.
Medio marts ramte corona pandemien og medførte ca. to måneders nedlukning af café og
restaurantdrift i klubben. Resten af året måtte vi leve med varierende restriktioner, som
medførte et dramatisk fald i café- og restaurantaktiviteter, som krævede løbende tilpasning af såvel struktur (herunder bemanding) som økonomi. Altså bestyrelsens ansvarsområder. På grund af to medlemmers udtrædelse af udvalget bestod restaurantudvalget derefter af to medlemmer fra Forretningsudvalget og formanden for husudvalget. På grund af
udvalgets sammensætning, sammenfaldet med bestyrelsesmedlemmer og nødvendig primær fokus på struktur og økonomi har der ikke været afviklet møder i restaurantudvalget i
hele 2020.
Gert Nielsen, fmd. f. Restaurantudvalget

Erhvervs- og sponsorudvalget

Udvalgets arbejde i 2020 har været meget påvirket af coronasituationen. Udvalgets arbejdsområde er sponsorater, greenfee, company days, events og branding. Desuden hører
Mollerup Business Club – vores erhvervsnetværk – under udvalget. Udvalget har holdt 3
møder i 2020, hvilket er noget mindre end normalt. Udvalgets mødereferater offentliggøres ikke, da de kan indeholde forhandlingsstof.
Udvalget har i det forløbne år hovedsageligt arbejdet med følgende temaer:
o Strategi, handlingsplan og årshjul.
o Branding
o Arrangementer for Business Club’en.
Hvad angår sponsorater, så har klubben realiseret 510.000 kr., hvilket er 55.000 kr. mindre
end budgetteret, men dog på niveau med 2019. Det må vist siges at være tilfredsstillende i
et meget turbulent år, hvor en række sponsorer naturligvis også har været meget berørt af
coronasituationen. Det nævnte beløb dækker betalte sponsorater. Desuden har vi samarbejdsaftaler – såkaldte barteraftaler – med en række virksomheder, hvor vi får en pæn rabat. Både gentegning og nytegning af sponsorater ser ud til at gå fornuftigt.
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Greenfee indtægterne steg rigtigt pænt i 2020. De afspejler nok, at rejser ikke var mulige.
Vores 18-hullers bane indspillede 437 t.kr. (2019: 291 t.kr.), Par 3-banen 110 t.kr. (2019:
84 t.kr.) og driving range/bolde 64 t.kr. (2019: 44 t.kr.).
Business Club’en har nu 31 medlemmer. Busines Club’en har bl.a. været på tur til Lübker
og desuden har der været golfarrangementer i klubben. Men en stor del af de planlagte
arrangementer har desværre måttet aflyses. Det er ærgerligt, at vi ikke kan give vores
sponsorer det, vi har lovet dem. Men heldigvis har vi en loyal sponsorkreds, der har holdt
ved i modgangen. Vi skylder sponsorerne stor tak, fordi de har holdt ud og støttet klubben
i et svært år. En aktiv Business Club er en væsentlig faktor for at tiltrække og fastholde
sponsorer. Derfor vil vi også i 2021 arbejde intensivt med at gøre Business Club’en stærkere.
Det er selvfølgelig først og fremmest manageren, der laver det praktiske arbejde, som skal
have æren for resultaterne. Men også stor tak til ikke mindst Anette Balshøj, som er tovholder i forhold til netværksaktiviteterne. Og stor tak til det øvrige udvalg: Allan Jensen,
Peter Aagaard, Patrick Czyz, Kurt Hundebøll og Niels Balshøj.
HC Ralking, Fmd. for Erhvervs- & sponsorudvalget

Sportsområdet
Turneringsudvalget

Der blev udarbejdet kalender/turneringsoversigt for 2020 med input fra Damarksturneringen, interne turneringer og k-i-k som blev godkendt af bestyrelsen.
Vi havde planlagt 5 turneringer i løbet af 2020, men covid-19 satte en stopper for al afvikling af vores turneringer i foråret 2020. Dog lykkes det at få afviklet turneringen MitGolfUdstyr d. 09.08.20, stor tak til Anders og Martin for de flotte præmier, aktion samt en hyggelig dag.
Søndag d. 27.09.20 skulle vi have haft Nordea afslutningsturnering, men grundet op blusning af covid-19 samt nye restriktioner fra regeringens side, valgt vi at aflyse den. Men
Nordea er klar på at have åbningsturneringen 2021 som sædvanlig, så lad os håbe vi får
sat en stopper for smitten.
Klubmesterskaberne 2020 blev afviklet i weekenden 30-31 august Åbne-rækker og 5-6
september Alder. Stort tillykke til alle klubmestrene samt en stor tak til sponsor

4

Handelsbanken samt Merete og Hanne for det store arbejde med at få afviklet turneringen over 2 weekender.
Også et stort tillykke til vinderne i nettoturneringen, vores pilotprojekt, håber den bliver
en del af klubmesterskaberne fremadrettet.
Samtidig vil jeg gerne sig tak til sponsor og medlemmer i Mollerup Golf Club, for at jeg har
måtte være med til at planlægge/afvikle turneringerne gennem 2 år. Det har været en fornøjelse at arbejde/planlægge turneringer med/til jer, jeres gode humør, spændingen og
det gode samarbejde. Også en stor tak skal lyde til turneringsudvalget for deres store indsats. Jeg trækker mig som turneringsformand efter denne sæson og vil glæder mig til at
komme til kommende turneringer og klubmesterskaber som menigt medlem.
Michael og jeg har stået for makker-golf gennem 4 år og vi ønsker ikke at fortsætte, så er
der nogen der har lyst til tage over, så giv os et kald, så vil vi selvfølgelig være behjælpelig
med at sætte jer ind i det. Også en stor tak til jer som har rundet vores hyggelig spil og
gode middage, vi kommer til at savne det, men vi ses på banen og til makker-golf, så håber
der er et par frivillig som har lyst til at tage over.
Også en tak til Niles for den dejlige mad der er blevet serveret gennem de 2 år både til turneringerne og ikke mindst til makker-golf, har været et godt samarbejde.
Regionsgolf:
Der blev indstillet til bestyrelsen ønske om at tilmelde 9 hold til 2020 i regionsgolf og som
blev godkendt af bestyrelsen.
Det blev et specielt år, da covid-19 ramte verden og vores hold i regionsgolf ABCD fik kun
afviklet 3 holdkampe, hvorimod Vest Senior/Veteraner fik afviklet alle 6 kampe, dog måtte
man tage juni i brug pga. nedlukning af Danmark i april og delvis maj.
Placeringer i de 9 puljer forår 2020:
A 2. plads
B 2. plads
C 2. plads
Senior A 2. plads
Senior B 1. plads og blev slået ud i 1/8 finalen
Veteran A 4. plads
Veteran C 2. plads
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Super veteran A 2. plads
Super veteran B 2. plads
Tak for en god sæson 2020.
Dorte Bager, Fmd. f. Turneringsudvalget og Regionsgolfkoordinator.

Eliteudvalget

Sæsonen 2020 var på ingen måder en normal sæson, Corona holdt sit indtog og med alle
de restriktioner det medførte.
Vi kunne ikke komme igang med træningssamlinger, træningslejr måtte annulleres og den
første Danmarksturnerings weekend blev aflyst af DGU. DGU besluttede senere at gennemføre Danmarksturneringen over 3 spilledage og så på neutrale baner.
Alle individuelle turneringer blev i forår/forsommeren aflyst.
Så på igen måde en nem start for en masse golf hungrende spillere.
Det lykkedes at komme igang med træningen, da der blev åbnet lidt op i samfundet, med
en masse planlægning, som et par af elitespillerne (Thomas og Christian) stod for. Små
grupper af 10 personer fordelt rundt på banen og ingen mulighed for den sædvanlige kontakt. Det blev overholdt til punkt og prikke og sæsonen var igang. Der blev heldigvis åbnet
op i løbet af året, og det sociale kunne komme med ind over.
Alle hold fik spillet Danmarksturnering, dog noget underligt at det hele skulle afgøres på 3
spilledage og en masse køren til neutrale baner. 2 dage i juni og lørdag i august. Vi udnyttede at alle jo havde sat hele weekenden af til spil i august og alle hold mødtes i Mollerup
lørdag aften, til en meget hyggelig og sjov aften.
Vi ser frem til en forhåbentlig ny og hel sæson for 2021, hvor træning, turneringer osv. kan
gennemføres.

Ulla Köpfli, Fmd. f. Eliteudvalget
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Regel- og handicapudvalget

Det er gået godt med at indføre det nye handicapsystem. Det har virket godt med superbrugere i diverse klubber i klubben. Tillige har det materiale, der har været tilgængeligt på
DGU’s hjemmesiden og hos golf.dk været godt.
På regelsiden har der været en del undervisning af dem, der har været på golfkørekort
kurser.
Annette Hvass er i gang med kurser som regelinstruktør og klubdommer, så udvalget er
udvidet.
Merete Grønvold, Fmd. f. Regel- og handicapudvalget.

Rekrutterings- fastholdelses- og medlemsområdet
Begynderudvalget og mentorerne

Året 2020 vil blive husket længe for den helt eller delvise nedlukning af samfundet herunder også stærke begrænsninger på vores fritidsaktiviteter. Dette gjaldt også for golf, og
2020 vil for vores vedkommende blive husket for begrænsninger, og vi blev nødsaget til at
tænke ud af boksen for, at vi kunne gennemføre de aktiviteter, vi havde planlagt, før der
var noget der hed corona.
Heldigvis var golf som udendørssport ikke så hårdt ramt, og det gav os også nogen nye
muligheder, da der var rigtig mange, som gerne ville dyrke en fritidsaktivitet og som derfor
søgte mod golfen.
De først planlagte begynderkurser og begynderturneringer blev vi desværre nødsaget til at
aflyse på grund af restriktionerne, men fra den 9. maj og frem til sommerferien lykkedes
det os at afvikle 5 weekendkurser med ialt 70 deltagere. Og herudover har der så yderligere været ugekurser og prøvemedlemskaber med 10 deltagere samt yderligere et weekendkursus i august med 4 deltagere. Vi har derfor alt ialt haft 85 perosner igennem et undervisningsforløb, hvoraf ca halvdelen efterfølgende har meldt sig ind i Mollerup.
På grund af forsamlingsforbuddet kunne vi ikke starte vores begynderturneringer op som
planlagt, men for at få de nye med, startede vi så med at lave en turnering uden præmier
og uden fælles samling, men med løbende start fra hul 1 onsdag aften. Det fungerede,
men det blev bedre, da forsamlingsforbuddet blev hævet, så vi igen kunne afvikle vores
traditionelle gunstart onsdag aften.
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Igen i år har vi afviklet 2 matcher med Silkeborg Golfclub med 15 deltagere fra hver klub
og hvor Mollerup igen vandt. En stor tak til Winnie Bendixen for at tilrettelægge og få afviklet disse matcher.
Begyndermesterskabet blev afviklet den 26. september og her blev Jonas V. Jeppesen suveræn mester med 37 point i en match der blev afviklet over 15 huller.
Golfens dag blev i første omgang også aflyst på grund af corona restriktionerne, men det
lykkedes at få den afviklet lidt senere på sæsonen. Her prøvede vi med et nyt koncept hvor
interesserede skulle melde sig til enten et formiddags- eller et eftermiddagshold. Hvert
hold kørte så en rotationsrunde, hvor de fik lejlighed til at blive introduceret til golfen på
driving range, puttegreenen og indspilsbanen. Vores efterfølgende evaluering viste, at
dette var et meget bedre koncept, fungerede rigtig godt og med små 100 deltagere blev
det også taget godt imod. Så med enkelte justeringer vil vi gentage dette i 2021.
Desværre fik vi ikke gennemført alle de aktiviteter vi havde planlagt for klub 37. Men vi vil
forsøge at gennemføre det koncept vi havde planlagt for 2020 i 2021. Så klub 37 ikke kun
vil omfatte undervisning men også andre golfaktiviteter, som forhåbentlig både kan forbedre golffærdighederne og ikke mindst integrere medlemmerne i klubben.
Til slut en stor tak til de mange frivillige som gør det muligt at få afviklet alle begynderaktiviteterne. Vi kan altid bruge flere, så hvis der er nogen der har lyst til at give en hånd med,
så send en mail til sonniksen@outlook.com.
Anton Sønniksen, Fmd. f. Begynderudvalget.

Juniorudvalget

Ikke så mange junior kom igen og igen til undervisning. Vi havde svært ved at fastholde
dem til at blive ved. Men sidst på sæsonen kom der flere og flere. Da de begyndte at inviterer deres venner fra skolen.
Sæsonen er forløbet med ca. 4 - 6 stykker til hver træning som forgår torsdag fra kl. 16.00
til 17.00
Pt. Er det ikke alle som har bane tilladelse men der arbejdes på alle skal have det i starten
af 2021

Martin Jørgensen, Træner assistent.
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Trivselsudvalget

Trivselsudvalget har haft en sæson på lavt blus, da coronarestriktionerne – ikke mindst
forsamlingsforbud i forskellige varianter - var en kraftig barriere for udvalgets aktiviteter.
Det lykkedes dog – i samarbejde med Begynderudvalget – at gennemføre Golfens dag i
juni og ligeledes sommergolf i juli. Stor tak til de frivillige, som under vanskelige vilkår
gjorde aktiviteterne mulige.
Trivselsudvalget ser frem til mere normale tilstande, så det igen bliver muligt at mødes.
H.C. Ralking, Konst. Fmd. for Trivselsudvalget.

Frivillige

Forsamlingsforbuddet har haft indvirkning på opstarten af det frivillige arbejde i sæsonen,
men dygtig og målrettet planlægning hos de enkelte arbejdsgrupper har ikke kunnet sætte
en stopper for det fantastiske arbejde, vores mange frivillige udfører på bane og omkring
vores terrasse og bygninger. I er hver og én fantastiske ambassadører for en kultur, der
løfter serviceniveauet for alle medlemmer i klubben. Stor tak for det og tak for deltagelse
ved det afsluttende arrangement, hvor vi fik mange gode input fra AGF og deres frivillig
koordinator.
Vi ser frem til, at den kommende sæson ikke bliver tacklet af Corona begrænsninger, og at
vi kan byde velkommen til endnu flere medlemmer, der vil give en nap med at holde et
højt serviceniveau.
Erwin Berngruber, koordinator af frivillige
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