Mollerup Golf Club
Referat – BM # 5 25-5-2021
Dagsorden
1)

Godkendelse af referat: møde # 4 fra 27. april 2021

2)

Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet

3)

Orientering

4)

Økonomi

5)

Banens tilgængelighed

6)

Banen

7)

Organisation

8)

Projekter

9)

Eventuelt

10) Næste møde
11) Personale og fortrolige sager
Deltagere:
Fra bestyrelsen: Anton Posselt Sønniksen, Benny Jepsen, Erwin Berngruber, Gert Nielsen, HC
Ralking og Ulla Køpfli.
Desuden: Poul Lindberg (parlamentarisk revisor)
Afbud: Patrick Czyz Bendsen og Jan Lauridsen (manager).
1)

Ad pkt. 1: Godkendelse af referat
Møde # 4 fra 27. april 2021 – 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.
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3)

Ad pkt. 3: Orientering
-

4)

Ad pkt. 4: Økonomi
Der har været pæn medlemstilgang i foråret. Omsætningen er med
udgangen af april noget højere end sidste år samme tid. Omkostningerne
følger i alt væsentligt budgettet. Alt i alt ser det meget fornuftigt ud.

5)

Ad pkt. 5: Banens tilgængelighed
Opfølgning på initiativerne vedr. banens tilgængelighed:
o Der har kun været få henvendelser fra medlemmerne om de nye
initiativer.
o Der er ’samlet bolde’ i 2 weekender (incl. pinse), hvilket har frigjort
bestillingstider til 4-bolde.
o Der var i perioden 8. – 25. maj 183 ubekræftede tider!
o Hvordan fungerer den elektroniske boldrende? Husker folk at tjekke
ind? Der skal laves en påmindelse om, at det skal man.
o Evalueringerne af, hvor meget boldrenden anvendes, viser, at den
ikke anvendes fuldt ud på hverdage, hvorfor antallet af tider kan
reduceres.

6)

Ad pkt. 6: Banen
a) Erwin redegjorde for en henvendelse fra Aarhus Kommune. Byrådet
har besluttet, at kommunens arealer skal være pesticidefri, hvorfor
kommunen spørger til, hvornår MGC er pesticidefri. MGC har svaret,
at vi nøje overholder gældende regler, og at vi er ved at udarbejde en
strategi i samarbejde med Dansk Golf Union.
b) Banearkitekt. Vi har i den forgangne uge haft besøg af vores
banearkitekt, ByCaspar, som skal lave et forslag til udviklingsplan.
Caspars oplæg forventes i august. Alle medlemmer er meget
velkomne til at bidrage med ideer. Man skal rette henvendelse til
baneudvalget inden 15. juni.
c) Sikkerhed ift. DR. Vi har stigende problemer med vilfarne bolde fra
DR, som lander på Par3 banen og hul 10. Baneudvalget undersøger,
hvad der kan gøres. I første omgang kan der sættes skilte op.

7)

Ad pkt. 7: Organisation
a) Dato for afholdelse af den udskudte generalforsamling.
Det har ikke været muligt at finde et egnet lokale, i juni måned. Vi
undersøger derfor lokalemulighederne umiddelbart efter
sommerferien.
b) Strategi.
Strategiplanen ’Mollerup Golf Clubs ambitioner for perioden 2020 –
2025’ blev vedtaget.
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8)

Ad pkt. 8: Projekter
a) Brøndboring.
Efter ca. 8 mdr. er der omsider ved at komme lidt skred i forarbejdet
til en brøndboring. Niras er gået i gang med at undersøge, om vi kan
få indvindingstilladelse, hvor meget vi må indvinde o g hvor en boring
skal placeres.
c) Evt. udvidelse af cafeen
Teknik & Miljø har i en forhåndsdialog svaret positivt på vores
henvendelse om en udvidelse af cafeen. Der skal nu søges
landzonetilladelse og dispensation fra å-beskyttelseslinjen.

9)

Ad pkt. 9: Eventuelt
Benny har indhentet tilbud på en APV undersøgelse med tilhørende
handlingsplan. Pris ca. 24.000 kr. Vi undersøger alternativer.

10) Ad pkt. 10: Næste møde
Tirsdag d. 29. juni kl. 17.00
11) Ad pkt. 11: Personale og fortrolige sager
Mødet hævet kl. 19.20
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