Mollerup Golf Club

Referat – BM # 3 23-11-2021
Dagsorden
1)

Godkendelse af referat: møde # 2 fra 26. okt. 2021

2)

Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet

3)

Orientering

4)

Økonomi

5)

Temadrøftelse: Medlemsundersøgelsen

6)

Organisation

7)

Eventuelt

8)

Næste møde

9)

Personale og fortrolige sager

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

1) Ad pkt. 1: Godkendelse af referat
Møde # 2 26. okt. 2021. Referatet godkendt 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
a) Formanden
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o Valg af toiletløsning til hul 10 har været forelagt bestyrelsen pr.
mail. Bestyrelsen peger på Zenzo som den rette løsning.
o Søren Jensen har opsagt sin stilling med udgangen af januar
2022.
o Møde med K-i-K d. 16. nov. Generelt stor tilfredshed og enighed
om, at det har været en god sæson – trods alt.
o Møde med Christian Møller, DGU (4. nov.) om udviklingsprojekt
ift. junior- og ungdomsarbejdet. Det videre arbejde sættes på
stand by til trænersituationen er afklaret.
o Vi har indsendt høringssvar til Aarhus Kommune vedr. Sports- og
fritidspolitikken 2022 – 2025.
4) Ad pkt. 4: Økonomi
a) Forslag om, at kontingent og bolde opkræves med lige store andele i hhv.
1. og 2. halvår.
Gennem nogle år er der blevet opkrævet en højere kontingentandel i 1.
halvår end 2. halvår. Bolde opkræves med det fulde beløb i 2. halvår.
Skævdelingen af kontingentet modsvarer beløbet, der opkræves for
bolde, således at det nominelle beløb hhv. 1. jan. Og 1. juli er det samme.
Besluttede, at kontingent og bolde fremover opkræves med lige store
andele i hhv. 1. og 2. halvår. Det nominelle beløb, som opkræves, vil
således være uændret.
5) Ad pkt. 5: Temadrøftelse: Medlemsundersøgelsen
På baggrund af medlemsundersøgelsen blev det besluttet at
udarbejde en handlingsplan. Der nedsættes 4 fokusgrupper:
a) Greens og banelayout. Ansvarlig: Erwin Berngruber.
b) Forbedring af banes tilgængelighed. Ansvarlig: Ulla Køpfli.
c) Optimering af cafe og restaurant. Ansvarlig: Gert Nielsen.
d) Klubloyalitet og atmosfære. Ansvarlig: HC Ralking.
De ansvarlige udarbejder oplæg til kommissorium senest 2. december.
Medlemsundersøgelsen og handlingsplanen offentliggøres derefter.
6) Ad pkt. 6: Organisation
Regionsgolf. Der forelå indstilling fra Dorte Bager om, at MGC deltager med 9
hold i Regionsgolf i 2022: 1 hold seniorer, 2 hold veteran, 3 hold super veteran, 1
hold A-rækken, 1 hold B-rækken og 1 hold C-rækken. Antallet af hold er uændret,
men der er nedlagt et seniorhold og oprettet et nyt super veteranhold.
Indstillingen blev tiltrådt.
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7) Ad pkt. 7: Eventuelt
8) Ad pkt. 8: Næste møde
Tirsdag d. 14. december
9) Ad pkt. 9: Personale og fortrolige sager
o Søren Jensens opsigelse. HC orienterede om møde med Søren, hvor Søren havde
forklaret, at han havde fået et meget attraktivt tilbud i en anden golfklub. Søren
fratræder i Mollerup med udgangen af januar 2022.
Der var enighed om snarest muligt at annoncere på PGA’s og DGU’s hjemmeside, at vi
søger en ny head pro.
o Der var fra bestyrelsens side ønske om et ekstraordinært bestyrelsesmøde mhp. at
drøfte personalesituationen for 2022.

Mødet hævet kl. 20.45
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