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Klubhusprojektet:

Så er vi godt i gang
Læs mere side 6

Bestyrelsen/udvalg
Formand
Jørgen Østergaard Nielsen
8622 0211
joeni@post.tele.dk

Mollerup Golf Club
Mollerupvej 7 – DK-8240 Risskov
www.mollerupgolfclub.dk
Sekretariatet:
info@mollerupgolfclub.dk
Telefon 8678 5556
Telefax 8678 5559
Charlie Herbst (forretningsfører) 8944 9492
Åbningstider
Sommer (1/4-31/10):
Mandag-torsdag ............. kl. 10.00-17.00
Fredage ......................... kl. 10.00-14.00
Vinter (1/11-31/3):
Mandag-onsdag ............. kl. 10.00-16.00
Torsdag ......................... kl. 10.00-17.00
Januar måned:
Mandag-torsdag ............. kl. 13.00-16.00
Green-keeper
Ulrik Sørensen ...................... 8678 5561
us@mollerupgolfclub.dk
Pro-shop
Søren Rolner......................... 8944 9494
Kennett Sørensen .................. 8944 9494
proshop@mollerupgolfclub.dk
Restaurant The 19th Hole
Restauratør Søren Møller-Jensen 8944 9499
the19hole@mollerupgolfclub.dk

2

Næstformand/Husudvalget
Jørgen Winther
8622 6977
jorgen.winther@arrowecs.dk
Kasserer
Torben Thomasen
8617 3410
thomasen@post10.tele.dk
Baneudvalget
Henrik Vinther
8617 3511
hevje@tdc.dk

Informations- og trivselsudvalget
Niels Eilif Hansen
8621 1559
niels-eilif@webspeed.dk
Turnerings-/begynder- og
HCP-udvalget
Marianne Maegaard
8624 4015
m.maegaard@mail.dk
Eliteudvalget
Bjarne Svensson
8617 7603
strange-svensson@os.dk
Juniorudvalget
Hans Chr. Bech Thøgersen
8617 8917
hcbt@mail.dk

Vidste du...
… at greens tager skade af at blive betrådt, når vi har frostvejr? Græsstråene
knækker og bliver meget modtagelige
for skimmel, der giver grimme pletter
på greenen. Græsset hæmmes endvidere i væksten i det tidlige forår. Lad
derfor være med at gå ind på greens

for at hente
din bold, hvis
den har forvildet sig derind,
når du spiller
golf til vinterhuller.

... at Søren Rolner er blevet ramt af
et lyn på en golfbane i Marokko? En
meget brutal oplevelse. ”Der er al mulig grund til hurtigst mulig at forlade
golfbanen, når det bliver tordenvejr”,
siger Søren med alvor i stemmen.
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Mollerup Golf Club
Mollerupvej 7 · DK-8240 Risskov
www.mollerupgolfclub.dk

Molligans redaktion
Niels Eilif Hansen, niels-eilif@webspeed.dk, tlf. 8621 1559
H.C. Ralking, ralking@ralking.dk, tlf. 8615 0291
Julie Andersen, klukiepigen@hotmail.com, tlf. 2812 5777
Kim Haugaard, kiha@stiften.dk, tlf. 8621 3680
Charlie Herbst, ch@mollerupgolfclub.dk, tlf. 8944 9492
Alf Lund, tlf. 8612 1850
Tryk og layout:
Grafisk Hus Løgstør, tlf. 9867 1072
Oplag: 1.000 stk.
Udsendes til 867 husstande
Skriv til os:
Redaktionen modtager gerne artikler og artikelforslag.
Vi forbeholder os dog ret til at forkorte og redigere
i det redaktionelle stof.
Sendes til: info@mollerupgolfclub.dk
Annoncepriser (pr. indrykning)
1/1 side ............................................................kr. 1.000
1/2 side ............................................................kr. 600
1/4 side ............................................................kr. 375
Bagsiden ...........................................................kr. 2.000
Bestil indrykning i 3 numre og få 15% rabat
Annoncer sendes til Mollerup Golf Clubs sekretariat:
info@mollerupgolfclub.dk
Deadline for næste nummer er 1. marts 2010.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Fotogengivelse kun efter aftale.
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”GOLFGLAS”
VED KØB AF NYE BRILLER FÅR DU
ET SÆT GRATIS ENKELTSTYRKEGLAS
TIL DINE GOLFBRILLER

Skift til Handelsbanken
Jeg hedder Esben og er direktør i Handelsbanken i Århus. Her
kan vi rigtig godt lide kunder, faktisk så godt, at alle kunder - både
nuværende og nye - altid er velkomne hos os på Åboulevarden.
Vi stiller gerne op, når og hvor det passer dig bedst. Selvfølgelig
også tidligere eller senere end det, der skiltes med på døren.
Hjemme hos dig, på din arbejdsplads eller hos os i banken. På
hverdage eller i weekenden. Du kan også tage fat i mig, når vi ses
i klubben eller kontakte mig på mail: eskj01@handelsbanken.dk
eller telefon 4057 9796.
Vi støtter selvfølgelig Mollerup Golf Club.
Velkommen i Handelsbanken.

JESSEN BRILLER · SKT CLEMENS STRÆDE 9
8000 ÅRHUS C · TLF. 86 12 09 33
WWW.JESSENBRILLER.DK
JESSEN BELLEVUE · NDR. STRANDVEJ 53
8240 RISSKOV· TLF. 86 17 33 55
WWW.JESSENBELLEVUE.DK

Åboulevarden 11-13 / 8000 Århus C / tlf. 4456 5300
www.handelsbanken.dk/aarhus
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L EDER AF F ORM A N D E N

Mollerup Golf Club bygger nyt klubhus
Af Jørgen Østergaard Nielsen, klubformand
Mollerup Golf Clubs medlemmer vedtog
ved den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2009 med et stort
flertal bestyrelsens forslag til nyt klubhus,
renovering af det gamle klubhus samt
renovering af gårdsplads og parkeringsplads. Hermed var vejen banet for en tiltrængt forbedring af klubhusfaciliteterne
og de nære omgivelser. Den største investering i klubbens historie kan hermed
sættes i gang. Læs nærmere om generalforsamlingen og byggeprojektet på klubbens hjemmeside.
Når du læser dette er byggeriet i fuld
gang. Vi må indstille os på, at klubhusområdet vil være byggeplads til engang i
foråret. For at processen kan forløbe mest
gnidningsfri, er det nødvendigt, at medlemmerne tilpasser sig dette, især hvad
angår parkeringsforhold, toiletforhold,
reduceret restaurationsdrift mv. Jeg føler
mig dog overbevist, at medlemmerne vil
vise forståelse for besværlighederne og
tilpasse sig de midlertidige muligheder.
Belønningen er særdeles flotte og funktionalistiske forhold, der er tidssvarende
og kan holde mange år fremover. Til stor
glæde for medlemmer og gæster.
Anerkendelse skal lyde til den gruppe
medlemmer, der havde brugt mange tiM OL L ERU P G O L F C L U B

mer på at udarbejde et alternativt forslag
til udformningen af byggeriet. Heldigvis
kunne gruppen i store træk gå ind for bestyrelsens forslag, hvilket da også deres
talsmand Ole Steen Knudsen på værdig
vis udtalte fra talerstolen ved afslutningen af generalforsamlingen. Det er for
bestyrelsen et tegn på, at medlemmerne
nu med overbevisende majoritet bakker
op om bestyrelsens forslag. Bestyrelsen
havde da også i sit reviderede projekt
lyttet til medlemmerne. Blandt andet er
køkkenet flyttet i det nye klubhus, og der
er gjort meget ud af at skabe en attraktiv
overdækket terrasse mod øst.

Sæsonen 2009 er nu afsluttet. For bestyrelsen har den store udfordring og arbejdsindsats været koncentreret om klubhusprojektet. Ved starten på sæsonen
2010 skulle byggeriet være langt fremme,
således at vi kan holde indvielse inden
sommerferien.
Vi venter med hurraråbene til den lejlighed, men allerede nu skal lyde et stort
tillykke til Mollerup Golf Club med beslutningen om at løfte klubbens faciliteter
op på et niveau, som rigeligt kan matche
de øvrige klubber vi sammenligner os
med. Og som kan repræsentere golfen i
Århus på bedste vis.
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Klubhusprojektet på skinner
Med stort flertal sagde medlemmerne ja til at gennemføre bestyrelsens forslag til klubhusprojekt.
Bestyrelsen har nu sat projektet på skinner.
Af Niels Eilif Hansen
Det er sidste aften i september. Det er ved
at være mørkt, og det småregner. Men
det afholder ikke de engagerede medlemmer i Mollerup Golf Club i at møde
hos Pædagoguddannelsen på Skejbyvej i
Risskov for at deltage i klubbens ekstraordinære generalforsamling. Der er lidt
kø ved indgangen. Medlemmerne skal
krydses af. Der skal udleveres stemmesedler. Medbragte fuldmagter skal håndteres. Med 10 minutters forsinkelse kan
klubformand Jørgen Østergaard byde
velkommen til de fremmødte 320 medlemmer, der medbragte 145 fuldmagter.
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Hen imod halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er således repræsenteret, når der i aften skal træffes
den måske største beslutning i klubbens
historie.
Flertal for klubhusprojektet
Efter valg af Mogens Birkebæk som dirigent gennemgik Jørgen Østergaard
bestyrelsens forslag om opførelse af nyt
klubhus samt renovering af såvel klubhus

som udenomsarealer, og kasserer Torben Thomasen gennemgik økonomien.
Mange medlemmer havde afklarende
spørgsmål, som formand og kasserer besvarede.
Flemming Berg motiverede herefter
det forslag, som han sammen med Ole
Steen Knudsen havde udarbejdet. Efterfølgende besvarede han sammen med
Ole Steen Knudsen en række afklarende
spørgsmål.

M O L L E RUP GOLF C LUB

K L UB HUSPROJ E K T E T
Tilbage til hverdagen
Efter generalforsamlingen blev det igen
hverdag for bestyrelsen og ikke mindst
byggeudvalget, der med Jørgen Østergaard som drivkraften skulle tage fat på
alle de mange opgaver med at få projektet sat på skinner. Færdiggørelse af den
endelige kontrakt med entreprenøren,
endelig aftale om finansieringen, indhentning af nødvendige tilladelser efter
gennemførelse af de påkrævede høringsrunder, planlægning af praktiske forhold
omkring restauration, proshop, parkeringsforhold og sekretariatsforhold samt
omklædnings- og toiletforhold er der blevet arbejdet med, og det har taget et par
ekstra uger.
Et spørgsmål om at etablere jordvarmeanlæg er også blevet afklaret. Dette

har vist sig at være både praktisk og økonomisk muligt. Det er derfor besluttet
at gennemføre det med nedgravning af
slangesystemet under parkeringspladsen.
En investering, der vil tjene sig hjem i løbet af ganske få år.
Når dette læses, er projektet i fuld gang,
og på hjemmesiden vil der løbende blive
orienteret om, hvordan det går. Det bliver en spændende vinterperiode, hvor
vi med fleksibilitet må klare de gener,
der vil opstå. Samtidig med at vi kan se,
hvordan arbejdet skrider fremad, kan vi
glæde os til, at vi til sommer kan tage de
nye attraktive forhold i Mollerup Golf
Club i brug.

Så var det tid til afstemning, og stemmetællerne kom i arbejde. Ole Steen
Knudsen og Flemming Bergs forslag
blev forkastet med 403 stemmer mod 41.
Herefter blev der stemt om bestyrelsens
forslag, der blev vedtaget med 341 stemmer mod 105.
En glad og tilfreds klubformand kunne
afslutte den ekstraordinære generalforsamling med at takke forsamlingen for
den store opbakning og ønske Mollerup
Golf Club til lykke med beslutningen.

MOL L ER U P G O L F C L U B
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Nyt klubhus – glæder du dig?
Af Bent Kjeldsen
I forbindelse med vedtagelsen af
klubhusprojektet har Molligan
spurgt en række medlemmer om,
hvad de synes om projektet. Det fik
vi efterfølgende svar ud af

Peder Frøjk Madsen,
medlem nr. 397

Jeg glæder mig til at se det nye
klubhus realiseret, da det nuværende klubhus og omgivelser efterhånden virker nedslidte.
Projektet ser flot ud, og det er mit indtryk, at bestyrelsen grundigt har gennemtænkt indretningen.
Jeg ser frem til at bruge de indbydende
forhold i restaurant og omklædningsrum.
Et engangsbeløb på kr. 1.500 er billigt,
da vi i mindst 20 år vil få glæde af de nye
omgivelser.
Vi er lige flyttet til Danmark efter
20 år i udlandet. Vi er meget glade
for Mollerup Golf Club, da hele
familien spiller golf. Jeg synes det er et rigtig godt initiativ at bygge/renovere vores
8

Søren Gründahl,
medlem nr. 2196

klubhus. Man var jo næsten helt flov ved
at skulle invitere gæster ud på vores ellers
dejlige anlæg. De 1500,- vi hver især må
op med, er nok den bedste julegave, jeg
har investeret i i mange år. Bare tanken
om en pæn og ren restaurant, hvor også
vores børn kan komme - gør mig glad.
For ikke at snakke om toiletter og parkeringsplads. Vi kan alle se frem til mange
dejlige timer i vores ny klubhus og glæde
os tit og ofte over vores ”lille” investering.
Mon det trods alt ikke også vil skæppe
lidt i kassen i form af øget antal green-fee
spillere, når det hele falder på plads?

Inger Hjord Petersen,
medlem nr. 537

De nuværende faciliteter fungerer fint for mig. Jeg havde derfor
hellere set en anden løsning, men

accepterer selvfølgelig beslutningen på
generalforsamlingen.
For mig ser det ud som om, at vi får en
restaurant med en golfbane og ikke omvendt. Det undrer mig, at man nøjes med
at renovere omklædningsrum, toiletter og
baderum. Jeg håber, at de tre toiletter (D)
bliver større end de nuværende, og at der
laves separate brusekabiner og gerne flere
end to.
Hvad skal vi med et rygerum i forbindelse med omklædningsrummene? Hvis
der SKAL være ét, var det vel mere naturligt at placere det i nærheden af restaurant/café. Og endelig er jeg ikke vild
med, at det skal være sort.
Med hensyn til finansieringen accepterer jeg beslutningen på generalforsamlingen, men jeg tvivler på, at engangsbeløbet rækker, og jeg forventer, at bestyrelsen
bliver nødt til på et senere tidspunkt at
skaffe flertal for yderligere indskud.
Det er altid spændende for en
klub og dens medlemmer at få et
nyt klubhus, og nu beslutningen
er truffet, gælder det naturligvis om at få
det bedste ud af det. Men jeg skal ikke
lægge skjul på, at jeg er skeptisk. Den
økonomiske ramme, bestyrelsen har valgt
til dette klubhus, er for mig at se for vidtgående, og tiden er ikke til et så omfatM O L L E RUP GOLF C LUB
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Henrik Sørrig Jensen,
medlem nr. 846

tende projekt. Jeg er enig i, der skulle
gøres noget ved det eksisterende klubhus,
men at bygge til 17 mil. kr. i en tid med
vigende golfinteresse, og hvor der lokkes
med golfbane kvalitet af en anden kaliber, end den vi har i Mollerup, så havde
jeg hellere set et skrabet projekt til 8 - 10
mill. kr. og med en rimelig sikker finansiering. Eventuel ekstra kapital skulle i stedet
anvendes på banen. Hvordan ville banen
ikke kunne se ud, såfremt vi investerede
5 - 7 mio. kr.?
Jeg er også ked af, at projektet ikke fik
en endnu større tilslutning, end tilfældet
er. Vi skulle nødig have medlemskredsen
splittet op i to grupper, ja-sigerne og nej
(hvad sagde jeg)-sigerne.
Jeg håber meget, at restauranten kommer til at fungere bedre end tilfældet er
nu, så det nybyggede klubhus ikke – som
man ser det i nogle klubber – kommer til
at stå som et ”monument” uden mennesker.
Min mand og jeg har spillet flere
år i Mollerup. Vi er positive over
for klubhusprojektet, som det kom
til at tage sig ud i 2. ombæring. Det førM OL L ERU P G O L F C L U B

Birthe Thorleifsson,
medlem nr. 795

ste forslag var efter vores mening rigeligt
ambitiøst, og vi stemte derfor nej til det.
Men godt, at bestyrelsen arbejdede videre
med sagen for at barsle med et langt mere
spiseligt projekt, som vi da også valgte at
sige ja til.
Det nye klubhusprojekt er såvel arkitektonisk som indretningsmæssigt acceptabelt. Der er da ting og sager, som vi nok
ville have foretrukket løst på en anden
måde, men der har tilsyneladende været
tale om restriktioner og krav fra myndighedernes side, som har begrænset udfoldelsesmulighederne.
Jeg håber, at det nye klubhus vil blive
brugt af medlemmerne i langt større udstrækning, end hvad tilfældet er med den
nuværende restauration, som i alt for høj
grad minder om en ”bule”.
Betalingen? Ja, vi har sagt ja til engangsregningen på 1.500 kr., og det er
helt fint med os.
Det er rigtig godt, at vi nu får nogle tidssvarende faciliteter. Det har
vi trængt til længe. Jeg har tidligere spillet greenfee i Mollerup, hvor jeg
nu har været medlem i snart et år. Når

man sammenligner med andre golfklubber, halter vi langt bagefter.
Den arkitektoniske løsning ser meget
fin ud. Jeg glæder mig specielt meget til
at få en lys og indbydende restaurant,
hvor man har lyst til sætte sig ind efter
en god golfrunde, hvad man absolut ikke
har med det nuværende ”19. hul”. Når vi
nu starter på en frisk, så jeg meget gerne,
at vi gjorde rent bord og bød en ny restauratør velkommen. Det fungerer efter
min mening ikke tilfredsstillende med den
nuværende. Og giv så en ny restauratør
fri adgang til at benytte lokaliteterne til
private festarrangementer, så økonomien
kan hænge sammen. Selv vil jeg have
muligheden med i mine overvejelser, hvis
og når vi skal have et privat arrangement.
Et enkelt lille ankepunkt til projektløsningen. Det ville være rart med et nemmere tilgængeligt toilet - specielt for vi
damer - når vi vender efter de 9 huller.
Finansieringen med 1.500 kr. som engangsindskud pr. medlem er acceptabel.
Man havde naturligvis helst været det
foruden, men i forhold til en kontingentforhøjelse er éngangsindskuddet at foretrække.
Christina Mandal
Albertsen,
medlem nr. 1963
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I forbindelse med indvielsen af klubbens 18 hullers bane i 1995 – en stor begivenhed i klubbens historie – skrev
Jørgen Østergaard Nielsen efterfølgende artikel, der stod at læse i MOLLIGAN, juni 1995. Vi står nu ved ny ny milepæl i klubbens historie og benytter lejligheden til at bringe historien igen – ikke mindst til glæde for vore mange nye
medlemmer.

Fra skaldynge til Mollerup ”New Course”
eller historien om, hvorfor ”Flintstone” aldrig lærte at spille golf.
Af Jørgen Østergaard Nielsen
Tiden er ca. 5000 år før vor tidsregning
eller ca. 5000 år efter, at isen havde sluppet sit tag i Lystrup Enge.
På en bakketop tæt ved fjordbredden,
vist nok der hvor Carsten har placeret
en bænk med tilhørende stade for tårnfalken, når den trænger til at hvile de
travle vinger, sidder vor ven Flintstone
og gnaver på en knogle af urokse. Mens
han gnaver, skuer han årvågent under de
buskede bryn, snart på livet på selve bopladsen, snart opmærksomt mod de bagvedliggende skove. Måske skulle man let-
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te sig og søge lidt afveksling til uroksesteg.
Gad vide hvordan det smager sammen
med Åge Bent’s fritter? Skoven rummede
foruden urokse - elg, vildsvin, kronhjort,
rådyr, odder og vildkat og naturligvis et
væld af mindre dyr. De højeste træer
rummede redepladser for rovfuglene. I
dag, hvor stenalderskovene er væk, må
de ty til stålmaster opsat af mennesker til
et helt andet formål.
Omkring ham er der livlig aktivitet
på bopladsen. Det er varmt, fugtigt og
vindstille. Børn i leg, hunde der slås og
springer buk, mødre og tydeligt vordende mødre, der laver mad over dovne
bål, unge mænd, der afprøver hinandens
kræfter for at finde den rette placering i
køen til kvinderne, en slags handicapsystem, der sikrer stammen de bedst mulige
overlevelsesbetingelser. Mændene, der er
kommet på eliteholdet, gnaver ben, slubrer i østersskaller og skuer ud over fjorden. I luften over dem svæver rovfugle,
tårnfalken og musvågen er her endnu, og
en h......s masse måger. De er her også
endnu. Og over og omkring hele sceneriet hersker en ulidelig stank. Skaldynger,

madlavning, kropslugte, tarmluft, urin og
meget andet, det hele forenet i en ubeskrivelig lugtcocktail.
Nogle få voksne mænd arbejder ihærdigt i udkanten af bopladsen. Det er flintesmedene. Omkring dem flyver flint og
knoglestumper. For slet ikke at tale om
eder og forbandelser, når et slag mislykkes. Høres undertiden endnu i anden
sammenhæng!! Resterne fra deres foretagsomhed dukker stadig frem ca. 7000
år senere. Kasserede brokker fra produktionen udgjorde en mindre del af ”høsten” ved efterårets ”Flintstone-match”.
I forbindelse med jordarbejdet fandt vi
rester fra flintesmedens slibeværksted.
Et ”slibebord” hvorpå smeden har givet
særligt udvalgte økser en glat overflade.
Meget ligger under overfladen endnu
og vil gøre det til evig tid, hvis ikke lige
der kommer en golf ’er forbi og ved et tilfælde slår det ud af jorden. Tænk på vor
ven Flintstone, hvis det sker, han kunne
jo næsten ikke forudse det.
Han sad i slutningen af Jægerstenalderen, i den tid der kaldes Ertebølletiden. Hans adresse er som nævnt Lystrup
M O L L E RUP GOLF C LUB

Enge og Egåen er endnu ikke opfundet.
Den løber omtrent midt i fjorden, som
han skuer ud over. Fjorden var ca. 1 km
bred og 5 km lang. Og madmæssigt et
skatkammer for stenalderfolket. Torsk,
sild, makrel, hornfisk, gedde og ulk (var
vistnok indført fra København). Sjældne
havpattedyr som øresvin og hvaler gæstede fjorden. Og så naturligvis ål. De fandtes især i området, hvor golffolket har
placeret hul 15. Her var et særligt sumpet
område med mange ål. Overalt på bunden af fjorden vrimlede det med snegle,
muslinger, østers og andre skaldyr. Idag
ligger resterne i vejen for muldvarpene.
De skubber dem så bare op over jorden.
Som om de ikke er i vejen for os. De har
vist ikke opdaget, at golf er vigtigere end,
at en muldvarp kan finde frem til føden.
Eller er det?
Men Flintstone havde ikke tid til at
opfinde golf. Havde han gjort det, havde han nok også opgivet at anlægge en
bane i det fugtige område. Ind imellem
kan vi være tilbøjelige til at give ham ret.
Flintstone tog konsekvensen og bevægede sig rundt i vådområdet i båd. Når
familien skulle med - i en stammebåd.
En sådan blev i begyndelsen af 80’erne
fundet på den anden side jernbanen
(SKALK 1982-4), ikke langt fra banens
østlige grænse. Båden var fremstillet af
bævreasp, sorten findes endnu i området.
Ikke sært at Flintstone ikke tænkte på
golf. Han manglede iøvrigt også det ekstra gen, vi andre må have fået med os fra
vikingetiden. Og så har vandet trods alt
trukket sig lidt tilbage. Det må være forM OL L ERU P G O L F C L U B

klaringen på, at en masse mennesker tosser rundt efter en lille hvid bold, hele året
og stort set uanset vejret.
Da nutidsmennesket ikke længere behøver at bruge al tiden til at skaffe føde
og reproducere slægten, har det været
muligt at omdanne Flinstones jagt- og
fiskepladser til en herlig tumleplads for
Mollerup Golf Club’s medlemmer og
klubbens gæster. Men ligesom Flintstone
måtte pleje sit område, og fremfor alt ikke
drive rovdrift på det, er vi idag forpligtede til at værne om det stykke natur, vi
har fået til låns. Vi er som Flintstone forpligtet til at aflevere det til vore efterkom-

mere, således at de også om f.eks 7000 år,
kan sende en venlig tanke til dem, der i
1995 værnede om stedet. Derfor må vi
passe på vor bane og pleje den miljørigtig, således at både banen og dens omgivende miljø ikke skades. Tænk på det,
når du bruger banen, husk du har kun
naturen til låns og har pligt til at aflevere
forsvarligt.
Med dette korte historiske tilbageblik
ønskes medlemmerne tillykke med den
nye bane og en god sæson i 1995.
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Da Mollerupgård blev til Århus Golf Club
Af H.C. Ralking
”Der var så dejligt ude på
landet; det var sommer!
Kornet stod gult, havren
grøn, høet var rejst i stakke
nede i de grønne enge, og der gik storken på sine lange, røde ben og snakkede
ægyptisk, for det sprog havde den lært af
sin moder. Rundet om ager og eng var
der store skove, og midt i skovene dybe
søer, jo, der var rigtignok dejligt derude
på landet. Midt i solskinnet lå der en
gammel herregård…”
Sådan begynder HC Andersens
eventyr om ”Den grimme ælling”, og
beskrivelsen kan næsten passe på Mollerupgård, hvis gamle hovedbygning nu
forsvinder for at give plads til vores nye
klubhus. Molligan har prøvet at bore
lidt i gårdens historie, og vi har bl.a. talt
med vores genbo, Svend Erik Kristensen,
som bor i den hvide gård over for hul 2.
Svend Erik er selv født på Gråmøllegård,
som ligger bag 8. teested, og han har
boet nabo til Mollerupgård det meste af
sit liv, så han husker, hvordan Mollerupgård blev til Aarhus Golf Club. Da han
var barn, var der så mange ål og gedder
i Egåen, at nabogårdens udleje af jagt og

1 km fiskeret indbragte, hvad der svarede
til en karls årsløn! Der ses stadig folk med
fiskestang ved åen, - men nu er man vist
heldig, hvis man fanger en golfbold.
Mollerupgård er bygget i 1906. Det
var ikke en herregård, men en stor og flot
proprietærgård med god jord. I Terp er
der såmænd en villa, der er en miniatureudgave af Mollerupgård. Gården var på
omkring 60 tønder land. Den sidste ejer
hed Ras Jessen. Han var en dygtig landmand og gården var veldreven. Han var
en af de første på egnen, som fik traktor.
Ras Jessen sad også i sognerådet i Skejby
kommune. Bent Kjær kan fortælle, at
hans far og Ras Jessen var kolleger i sognerådet. Det var dengang man selv skulle

angive, hvor meget man havde tjent, og
det blev tit til en diskussion mellem landmændene, som prøvede at ”underdrive”.
Men først i 1960’erne måtte Ras Jessen, meget mod sin vilje, afstå gården til
kommunen, som ville bruge en del af
jorden til at lave industrikvarter. De fleste
gårde i området ejes i dag af kommunen.
Ikke fordi bønderne ønskede at sælge,
men de var tvunget til det. Kommunen
gjorde området til byzone, hvorved ejendomsskatten blev så høj, at den svarede
til indkomsten. Det kan ingen betale – og
også Ras Jessen måtte sælge. Landmændene havde svært ved at forstå, at landbrugsjord skulle bruges til andre formål,
også Ras Jessen.

Svend Erik Kristensen fortæller om, hvordan
Mollerupgård blev til Aarhus Golf Club.
12
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Men hvad var det, Ras Jessen solgte?
Jo, der, hvor vi nu har baglade, lå tidligere
et værksted og svinestalden. Den bygning
blev revet ned omkring 1990. Den bygning, hvor vi har proshop, omklædning
mv. var den gamle kostald. Den gamle
ajlebeholder ligger der såmænd endnu,
- under springvandet. Roehuset var op
mod enden, hvor vi nu har proshop.
Det var en proprietærgård, og så har

Mollerupgård
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man også en fodermesterbolig. Det er
såmænd det røde hus ved siden af parkeringspladsen (også kaldet ”Larry’s hus”).
Lidt væk fra gården lå en staklade. Den
har en særlig historie, for den stammede
fra landsudstillingen i 1909. Parkeringspladsen – ja, der var faktisk en branddam
med en stor flot flagstang. Og stien, som
går på vestsiden af bagladen ned mellem
hul 2 og 3, er en gammel kirkesti, som

går helt til Lisbjerg kirke. Alt sammen
tæt på Egåen, midt i engene, - dansk landidyl. Jo, der var dejligt ude på landet.
Nu falder hovedbygningen for entreprenørmaskinerne. Den har tjent som
stuehus på en proprietærgård, og den
har spillet en rolle i Danmarkshistorien,
da krybekælderen under anden verdenskrig blev brugt til at skjule modstandsfolk
for Gestapo.

Sylvest Jensen Luftfoto. 1957.
Det Kongelige Bibliotek.
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Hvornår blev det første golfslag
så slået i Mollerup?
Svaret er 1968, og det skete, da Aarhus
Golf Club indviede sit nye 9 hullers baneanlæg på Mollerupgård. Men hvad
er nu det? Hvad har Aarhus Golf Club
med Mollerup at gøre? Aarhus Golf
Club havde sin 9 hullers bane i Skåde,
men i 1964 – 65 besluttede den daværende Holme-Tranbjerg kommune at
udstykke arealet. Det blev til bebyggelsen
Emiliedalen. Så Aarhus Golf Club var
hjemløs. Men i den anden ende af byen
kunne Vejlby-Risskov kommune hjælpe.
Her havde kommunen overtaget Mollerupgård, fordi man ville lave industriområde, og så var der noget jord til overs.
Hvis nogen på en golfrunde ærgrer sig
over udsigten til industribygningerne, så
tænk i stedet på, at det var den udstykning, der banede vej for, at vi spiller golf
i Mollerup.
Banen blev tegnet af den legendariske
banearkitekt Frederik Dreyer, som var
den tids mest brugte banearkitekt. De
ni huller svarer til følgende nuværende
huller: 1, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5 og 9. Entreprenørarbejdet udførte Hoffmann og
Sønner. Det blev klaret med to små traktorer. Det var også Hoffman og Sønner,
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der anlagde hele industriområdet - for
egen regning, for kommunen havde ikke
råd. Det blev gjort grundigt, der er beton
under alle vejene.
Så rykkede golfspillerne ind i landidylen i Egådalen. Svend Erik fortæller, at
det var et kulturchok for de lokale. De
(altså golfspillerne) virkede snobbede,
og gav ikke indtryk af, at golf var for al-

mindelige mennesker. Der er sket meget
siden da. Aarhus Golf Club er rykket til
Moesgård, Mollerup er blevet en selvstændig golfklub og har fået 18 huller.
Men det kan du læse mere om i de følgende numre af Molligan.

Hole in one 2009
Seks Mollerup-golfere har scoret Hole-in-one i 2009, heraf fem på hjemmebane. Et stort tillykke til:
Bo Pugholm

25. april på hul 7

Steen Fuhr

11. juni på hul 16

Klaus Antonsen

25. juli på hul 11

Louise Jakobsen 7. september på hul 13
Hans Trautner

22. september på hul 11

Ulrik Jespersen

3. oktober på hul 9
på Treudelberg, Hamburg
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Ungdommen og golfen
Vi har vel alle sammen bemærket, at golf ikke er en ligeså populær sport som håndbold og fodbold
hos os unge. Men hvad er det så vi ser, når vi tænder for fjernsynet eller åbner sportssektionen i
avisen? Det er ikke særlig tit, at golfen er toppunktet. Hvordan kan det egentlig være?
Af Julie Andersen
I år var der ikke så mange
tilmeldte juniorer i Mollerup Golf Club, som der har
været de foregående år. Det
kan man godt undre sig over, fordi en stor
del af juniorerne næste år rykker op i de
voksnes/unges rækker. Vi juniorer er jo
en del af trækkraften her i Mollerup, så
spørgsmålet er som sagt, hvordan kan det
egentlig være? Jeg har selvfølgelig tænkt
over det. Så jeg har spurgte nogle fra min
omgangskreds, og deres meninger er, at
golfen bare ikke siger dem noget. Men at
de måske starter, når de er blevet pensioneret. De mener, at sporten mere er en
hobby og ikke er fysisk hårdt. Jeg hører
ofte fra folk på min alder: ”I går rundt på
en græsplæne og skyder til en bold. Der
sker jo ikke noget action.” Der er egentlig
ret mange fordomme blandt mine venner. Mange nævnte også, at det er en rigmandssport, og der var lidt for fint.
Disse udtalelser fra mine venner er ret
dømmende, men ved de egentlig hvad
de udtaler sig om? De fleste har faktisk
aldrig prøvet det. Jeg synes derfor, at golfen burde indgå i idrætten i folkeskoler
og gymnasier. Så kan de unge prøve det
M OL L ERU P G O L F C L U B

selv, og få ordentlig information omkring,
hvad golf egentlig er, og hvor sjovt det er.
Hvis vi golfspillere sørgede for, at de unge
fik en god oplevelse ud af det, når de
prøvede golf, så ville fordommene sikkert
også mildne blandt unge.
Noget, der også er bemærkelsesværdigt, er, at dengang Thomas Bjørn toppede i golf, dét var på det tidspunkt,
hvor golfen var mest eftertragtet blandt
de unge. Det er vel også klart, når man
ser ham meget i medierne og ser, hvor
meget succes han havde. For da Thomas
Bjørn toppede fik nogle unge et blik af,
hvad golf er, når han optrådte i TV og i
andre medier.
Så vi skal have flere unge golfspillere, for der er helt sikkert rigtig mange
talenter ude blandt de mange unge. Vi
skal sprede rygtet om, hvor sjovt og udfordrende golf er, samt fjerne fordomme
om, at golf er en hobby osv. Derfor må I
unge gerne opfordre jeres idrætslærer til
at golf skal på programmet til sommer.
Mollerup Golf Club kan kontaktes angående besøg, hvor en klasse kan prøve driving-rangen, og klassen også kan komme
ud og spille nogle huller på par-3 banen.

Fedt at spille golf !!!
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Hvor svært
kan det
være..?
Hvorfor bruge putteren,
når man kan lægge den i
fra to meters afstand?

G¿r det du er bedst til
Ð det g¿r vi
rhus Afdeling
Telefon 45 12 00 20
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K L UB MEST ERSK ABE R 2009

Klubmesterskaberne 2009
Af Henrik Vinther
I år har vi igen afviklet klubmesterskaberne over 2 weekender med bedre tid til afvikling. Første weekend havde
vi 79 starter lørdag, og det er flere end
sidste år. Vi havde første start kl. 8.00, og
der blev slået ud på første hul i solskin,
men allerede da første bold var på green
på hul 1, var det begyndt at regne. Vejret
blev dog lidt bedre, men strålende solskin
blev det dog ikke.
For første gang kunne vi gennemføre
klubmesterskaberne med en separat juniorpige række, og det er opmuntrende
for klubbens udvikling – så stort tillykke
til alle juniorpiger, som gennemførte.
Desværre er der ikke så mange af vore
ældre damespillere, der vil spille klubmesterskaber, så damerækkerne er meget
tyndt besatte. Der skal derfor lyde en
opfordring til alle damespillere om at tilmelde sig klubmesterskaberne i 2010.
I den anden weekend har vi haft 25
deltagere i herrerækken, men desværre
ikke nok damer til start til at gennemføre
damerækken. Herrerne oplevede i år cut
efter 2 runder og igen efter 3. runde, og
de fleste af spillerne er nu trætte efter 72
hullers spil i weekenden. Tradition tro
skulle vi have regnvejr, men i år var den
MOL L ER U P G O L F C L U B

så krydret med hård blæst lørdag. Søndag var der heldigvis kun enkelte byger.
Ca. 75 tilskuere fulgte søndag førebolden på de sidste huller, og det giver en
utrolig god stemning for deltagerne. En
stor tak til alle, der mødet op, både for
at spille, men også for at følge klubbens
bedste spillere.
Der skal også rettes en tak til Michael
Thunbo fra Danske Bank for godt samarbejde i forbindelse med klubmesterskaberne og på gensyn næste år.

Klubmestre i de enkelte blev:
Herre Veteran:
Lars Simonsen
Dame Senior:
Gitte Bonde
Herre Senior:
Erik Dalgaard
Herre Midage:
Fin Pugholm
Junior Drenge:
Mikkel Gründahl
Junior Piger:
Louise Jacobsen
Herre åben række: Christian Vinther
▼ Fra venstre sponsorrepræsentant Michael
Thunbo, Danske Bank. Herefter følger Fin
Pugholm, Mikkel Gründahl, Christian Vinther,
Louise Jacobsen, Gitte Bonde, Erik Dalgaard
og Lars Simonsen samt turneringsleder Henrik
Vinther.
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Baneudvalget gør status og ser fremad
Med sæsonen på hæld er det tid til at
kigge tilbage på året, der er gået.
Banen var i foråret skæmmet af, at vores greens var langsomme med at komme i vækst, og greens var blevet betrådt
gennem vintersæsonen. Vort spilleforbud
på normale greens, når der var frost, blev
ikke respekteret godt nok. Der blev trådt
på græsset, når det var frosset, hvilket
igen gjorde, at græsstråene knækkede
over og var derfor modtagelige for skimmel. Skimmel på greens medfører, at der
kommer forskellige pletter, og nogle steder er der forkert vækst i græsset.
I år forbereder vi os på at have vintergreens i et længere stykke tid og helt undlade spil til almindelige greens. Vi håber,
at det giver et bedre resultat tidligere på
sæsonen næste år. Vi forventer, at spillere,
både greenfeespillere og egne klubmedlemmer, respekterer dette og undlader at
spille på vore normale greens. Flagene vil
blive flyttet til vinterhullerne, og teesteder vil blive skånet ved at bruge vinterteesteder, som gennem vinterperioden vil
blive flyttet nogle gange, således sliddet
på banen bliver mere fordelt.
Spil til vintergreens har andre udfordringer end til normale greens. Disse
udfordringer kan klares ved en aftale om
”at give” det næste put, når bolden ligger inden for en putters længde. Det kan
18

aftales med de spillepartnere eller turneringsmedlemmer, man spiller sammen
med gennem vinterperioden, men husk
på, at der ikke kan handicapreguleres på
vinterbanen.
Banen har gennem hele sæsonen været præget af, at der har været mangel på
vand. Vores søer har flere steder manglet
op til 1 meter vand, og vores udgravning
af søerne i sidste vinterperiode er endnu
ikke helt kommet til sin ret. Kanalen mel-

lem søerne på hul 18 er ikke i drift, og vi
vil forsøge at gøre det bedre til næste år.
Sidste vinter blev en del træer fældet,
og igen i år vil der blive fældet træer, der
er ramt af sygdom, ligesom nogle træer
vil blive beskåret.
Sidst i november er roughen blevet
klippet, og vi vil forsøge at klippe den en
gang mere i løbet af sæsonen næste år. Vi
klipper for at forsøge at holde vilde lupiner og tidsler nede, men med respekt for
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at det dyreliv, der er på banen, også kan
trives. Vores semirough er blevet klippet,
og arealet omkring hul 13/14 er blevet
klippet en ekstra gang for at forbedre udsynet i forhold til trafikken, der kommer
på vejen.
Vore bunkers har fået tilført sand,
selvom en del klubmedlemmer højlydt
har tilkendegivet, at der altid mangler
sand i bunkers. Vi er opmærksomme på
problemet, men spillerne kan også være
med til at sørge for, at der er ordentlige
spilleforhold i bunkers. Bl.a. ved at rive i
bunkers, når man har været i dem – der

er kommet nye river og flere river –, og
spillerne kan også hjælpe ved at rive sand
ned i bunden af bunkers i stedet for altid at rive sandet op fra bunden og op på
bagsiden af bunkers. Keeperne er klar
over problemet med sandet og vil være
opmærksomme på det gennem hele sæsonen, så sammen med spillerne kan det
gøres bedre næste år.
I efteråret har vi flyttet en del træer på
banen. Det har fortrinsvis været træer, vi
har haft på arealet nord for hul 8. Som
forsøg er der lavet trægrupper mellem
hul 6 og 8, og en del af vore eksisterende

grupper er blevet forstærket med flere og
større træer. En del 150 m markeringer
er udskiftet og afskærmning af green ved
hul 13 ud mod stien er blevet forstærket.
Vi håber, at alle træerne får fat, og at de
kommer i god vækst næste år. Det giver
visuelt et nyt syn og spillemæssigt nogle
nye udfordringer på banen. Så vis hensyn til træerne, når der spilles i nærheden
af dem og respekter de markeringer, der
vil være omkring dem i startperioden.
En sidste henstilling til spillerne er:
brug banen fornuftigt, brug de stier, der
er – brug ikke gennemgang imellem træerne fra green ved hul 3 og særligt ved
hul 5 til næste teested. Respekter de buer,
der er stillet op, og lad være med at trække vognene tæt på greens, selvom man
tror, at det næsten ikke kan ses.
En sidste forskønnelse ved banen er
hegnet omkring greenkeepergården,
som er blevet renset og malet. Det har
pyntet meget på området, og er gjort ved
hjælp af frivillig arbejdskraft og stor velvilje fra Lystrup Farvehandel ved Steen
Lausch. Jeg håber, at alle har lagt mærke
til det. Det beviser også, at der er frivilligt
arbejdskraft til stede i klubben, hvis opgaverne bliver begrænset og organiseret
– tak til alle, der gav en hånd med.
Henrik Vinther

M OL L ERU P G O L F C L U B
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Hvor bliver de af,
vores bolde?
Hvem har ikke prøvet at slå en skævert på hul 2 eller 3, så
bolden ryger over Egåen. Ærgerligt. Hen i bagen efter en
ny bold. Men hvad bliver der af dem? Jo, vores genboer
samler dem op. Ældre spillere vil måske kunne huske, at
smed Johansen i Terp solgte billige søbolde. Han samlede
så ivrigt, at han et par gange om året gik gennem åen
med vaders. Da smed Johansen døde for ca. 15 år siden
fortsatte sønnen
med at samle
golfbolde, - men
han glemte at
sælge, så det er
blevet til mange i
årenes løb.
På billedet viser Ole Thyssen,
som er en af
Sven Eriks ansatte, nogle af de
tønder golfbolde,
det er blevet til
med årene. Kan
du kende nogen
af boldene?
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Nyt fra Mollerup Erhvervsklub
Afslutningsmatch
Mollerup Erhvervsklub har afholdt afslutningsmatch i Silkeborg den 9. oktober. En helt forrygende efterårsdag med
højt solskin, en forrygende bane og godt
golfspil fra mange af deltagerne. Banen
i Silkeborg har fået endnu en trimning
og fremstår som en virkelig super bane,
bl.a. takket være Silkeborgs greenkeeper,
Stig Helm, tidligere greenkeeper i Mollerup.
Matchformen var igen den traditionelle med at gange hver spillers stableford point på det enkelte hul med de andre medspilleres point. Et uheldigt hold
nåede ikke meget over 20 point, mens
andre hold var godt med med lidt over
50 point – vinderholdet var dog meget
suverænt og vandt med i alt 122 point.
Holdet bestod af Esben Kjeldsen, Henning Hoffmann og Mogens Birkebæk.
Et af de mere spektakulære slag stod
Anlægsgartner Henning Hoffmann for.
Henning slog sin driver tættest på et par
3 hul på 167 m og holede derefter sit put.
Henning undlod da heller ikke at gøre
opmærksom på denne præstation, da
han sammen med holdet kom ind efter
en flot runde. At han undlod at fortælle,
at han på hullet inden var tæt på at falde
i en sø i forsøget på at fiske sin tabte bold
op, gjorde bare oplevelsen endnu sjovere
M OL L ERU P G O L F C L U B

for os andre. Dagen blev afsluttet med
maksimum hygge og lidt godt at spise i
restauranten i Silkeborg.
Kåring af Årets hulspilsmester
i Mollerup Erhvervsklub
Pokalen er indstiftet af AAEN Rådgivende ingeniører – nyt domicil ved Bellevue hallen i Risskov, og det er tredje år,
der spilles om pokalen.
Pokalen har sidste år været i Torben
Stigaards besiddelse, men overdrages nu
til årets vinder Steen Kodahl fra DTZ.
I 2009 har der været 18 deltagere, og
dette kan udvides til næste år.
Der har været spillet gennem hele forårssæsonen, og finalen i de forskellige
rækker blev afviklet i oktober med følgende resultater:
Nr. 1 i vinder-rækken:
Steen Kodahl, DTZ.
Nr. 2 i vinder-rækken:
Kim Rasmussen, Handelsbanken.
Nr. 1 i runner up-rækken:
Niels Jørn Jensen, Design House.
Nr. 2 i runner up-rækken:
Jesper Hørbye, Skabertrang.

Nr. 2 i taber/taber-rækken:
Bjarne Svensson, Flexiket.
Biografarrangement
CINEMAXX ved Carsten Siebert har
igen inviteret til efterårsfilm, og i år var
det en verdensnyhed, som der blev indbudt til forpremiere på. En ny opsætning af ”A Christmas Carol” i 3 D var
en hel ny oplevelse i biografen. Ca. 50
deltagere, en god blanding af erhvervsklubmedlemmer, gæster, elitespillere og
eliteledere, deltog. Prøv det selv – det er
en ny oplevelse.
Det er dejligt at se nye deltagere i Erhvervsklubben og det engagement, der
bliver lagt i deltagelsen ved sammenkomsterne. Dette er med til at opfylde
formålet med Erhvervsklubben, nemlig
at skabe netværk og støtte elitearbejdet i
Mollerup Golf Club.
God jul til alle medlemmer i Erhvervsklubben og på gensyn i 2010 til forhåbentligt mange gode timer sammen.
Første arrangement i 2010 vil blive besøg på SHARKS med pool, golf og lidt
godt at spise.
Henrik Vinther

Nr. 1 i taber/taber-rækken: Poul Erik
Nielsen, Sparekassen Østjylland.
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Efter vores jule- og ombygningsudsalg
har vi nu pakket ProShoppen ned.
Vi vil gerne sige en stor tak til
alle vores trofaste kunder for, at I handler hos os.

God jul og et rigtigt godt nytår
til alle medlemmer af Mollerup Golf Club.
Vi glæder os til at byde jer velkommen
i vores nye Proshop.
Mange julehilsener

Søren og Kennett

- din professionelle VVS-partner

70 28 70 00
www.ostjyskblik.dk

VVS – BLIK – VENTILATION – BADEVÆRELSE – NYBYG – RENOVERING
Østjysk Bli k & Rør - Arresøvej 15 - 8240 Risskov - Tlf.: 70 28 70 00 - www.ostjyskblik.dk
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M O L L E RUP GOLF C LUB

EL I T EUD VA L GE T

Evaluering af sæsonen 2009
Sæsonen 2009 bød på flere fremragende
resultater for vores piger og herrer.
Fusionsholdet Golfteam Aarhus rykkede
op i 1. division. Mollerup pigerne Julie
Andersen, Louise Jacobsen, Beate Nuppenau og Jinjira Rasmussen repræsenterede Mollerup og bidrog til det flotte resultat. Det bliver spændende at se, hvad
holdet kan præstere i næste sæson, hvor
de er oppe mod de bedste spillere i landet.
Målsætningen for herrerne var en forbliven i 1 division, hvilket lykkedes efter

Chr. Vinther, klubmester 2009.
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en gyser afslutning i Blokhus i den sidste
runde. Næste års modstandere i rækken
bliver igen Skive og Brønderslev og som
noget nyt Aarhus Golf Club. Vi ser frem
til nogle spændende lokalopgør i slaget
om, hvem der er det stærkeste hold i Aarhus.
Vi havde håbet på en oprykning mere
fra en af vores andre hold i Danmarksturneringen, men sådan skulle det ikke
være. Vores piger i kvalifikationsrækken,
vores herrer i henholdsvis 3. og 4. division blev alle flot nr. 2.
Individuelt var det specielt Jinjira Rasmussen og Christian Vinther, der markerede sig med flotte placeringer som henholdsvis nr. 4 og nr. 10 ved DM.
Sæsonen blev afsluttet med bravur i
den afsluttende Royal Tour turnering,
hvor de bedste spillere fra årets turneringer deltog i sæsonfinalen. Jinjira blev nr.
1 og Christian nr. 2 – to super resultater, som gav en flot reklame for Mollerup
Golf Club.
Udover de 2 spillere har Bo Pugholm
markeret sig ved forskellige turneringer i
løbet af året – Bo er klart en comming
man i klubben, hvis han kan forsætte den
positive udvikling, han er i gang med.
Bo blev sammen med holdkaptajn for
1. division herre, Fin Pugholm - Danmarksmestre i ”DM for 2 generationer

– Far/Søn” – et stort tillykke til begge.
2009 var også året, hvor en af vores
elitespillere for første gang turnede pro –
Jesper Vinther. Det bliver spændende at
se, hvad han kan drive det til i det hårde
game, som det er at være professionel
spiller.
2010 bliver et spændende gensyn med
Mikkel Markfoged, som efter et år i Holstebro vender tilbage til Mollerup – velkommen tilbage i folden til Mikkel. Vi
har herudover fået tilgang fra 4 nye spillere på herresiden. Det bliver spændende
at se, hvad de kan bidrage med i næste
sæson.
Eliteudvalget skal nu i gang med planlægning og målsætning for den kommende sæson i samarbejde med spillerne og
vores trænere. Vi ser allerede nu frem til,
at græsset bliver grønt, så vi kan komme
ud at svinge køllerne.
Vi vil godt benytte lejligheden til at
takke for supporten fra Mollerups medlemmer, Erhvervsklubben og sponsorer
samt ønske en glædelig jul og et sportsligt
godt nytår.
Bjarne Svensson
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NY T F R A SE K R E TAR IATET

Sekretariatet orienterer
Af Charlie Herbst
Sæsonen 2009 er nu gået på
hæld, og der er blevet lidt
mere roligt i klubben. De
eneste, der forsat er faste
spillere, er vores seniorklub der trofast
kommer hver tirsdag med helt op til 60
personer.

Det med det rolige er nok så som så, da
byggeriet af det nye klubhus, og ombygningen af det eksisterende, nu så småt er
gået i gang. Vi i sekretariatet er – når dette læses - flyttet i en kontorskurvogn lige
uden for Pro-shoppen. Vi har de samme
åbningstider som oprindeligt planlagt
for vintersæsonen. Der kan/vil måske
komme situationer, hvor det ikke vil være

muligt at opholde sig på byggepladsen,
men vi vil naturligvis give information på
hjemmesiden, hvis der sker noget usædvanligt.
Vi har gennem sæsonen taget rigtig
mange nye medlemmer ind i klubben.
Det har naturligvis givet et større arbejdspres ikke kun hos os, men også i
begynderudvalgsregi og hos pro´erne.
Vi mangler nu kun at tage de nye medlemmer ind, der gav udtryk for, at en
optagelse for dem ville være bedst den 1.
januar 2010. Vi kan i den forbindelse oplyse, at vi stadig modtager anmodninger
om optagelse på klubbens venteliste.
Vi er i øjeblikket i gang med at gøre
klar til udsendelse af fakturaer med kontingent for 2010. Det skal her bemærkes,
at der ud over det normale kontingent
også er påført det ekstrakontingent for
senior- og ungdomsspillere, som blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling, tillige med bagskabs- og garage
beløbene.

Nyt domicil: Café i stueetagen og sekretariat
på 1. sal.
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NYT F RA SEK RE TA R I AT E T
For god ordens skyld gøres opmærksom på, at betalingsfristen for kontingent
mv. er den 1. januar 2010. Første rykker
vil blive udsendt omkring den 22. – 23.
januar med en betalingsfrist på 8 dage,
og såfremt det bliver nødvendigt, vil 2.
rykker blive udsendt primo februar 2010,
med en ganske kort betalingsfrist. Lige
som i sidste nummer af MOLLIGAN vil
jeg stærkt opfordre de af vore medlemmer, der endnu ikke har kontingentbetalingen over PBS, til at få det lavet med
den enkeltes bank. Det vil lette administrationen væsentligt. Så glemmer man
ikke at få betalt, og man undgår rykker-
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gebyrerne – 100 kroner for første rykker
og 200 kroner for 2. rykker.
Sæsonen 2010 er så småt gået i gang
her i sekretariatet med planlægningen af
næste sæson, som nok bliver noget anderledes i forårssæsonen i forhold til tidligere, grundet byggeriet. Udvalgene og
vi i sekretariatet vil bestræbe os på så få
ændringer som overhovedet muligt.
Til slut vil vi herfra ønske alle en rigtig
god jul og et forhåbentlig lykkebringende
golfnytår.

Aktive
medlemmer
pr. 1. november
2009:
Seniorer
Ungdom
Juniorer
I alt

1.017
65
115
1.197

25

26

M O L L E RUP GOLF C LUB

T I RSDAG SP I GE R N E

Tirsdagspigerne sluttede sæsonen med manér
Tirsdag den 29. september havde tirsdagspigerne afslutningsturnering med 43
deltagere i et dejligt efterårsvejr. Vi spillede Norsk Stableford for at slutte sæsonen
af med lidt sjovt holdspil, og der var her
gode præmier til alle spillerne. Efterfølgende havde vi en rigtig dejlig middag i
restauranten.
Vi har i løbet af sæsonen være 35-40
spillende piger hver tirsdag, hvilket må
siges at være fint – men vi ser selvfølgelig
gerne flere nye spillere om tirsdagen. Vi
har i løbet af året spillet turneringer mod
Kalø, Hammel og Ådalen og desuden
deltaget i Kræftens Bekæmpelses turnering (Pink Cup). Desuden har vi haft

MOL L ERU P G O L F C L U B

flere gode sponsorer: Plantorama og Nyt
Syn Briller/Jessen Briller, Cinemaxx, Super Best, Zeveral ApS samt flere mindre
sponsorer.
Der var desuden præmieoverrækkelse
for hele sæsonen. Bettina Beran tog 1.
pladsen med 84 point, 2. pladsen gik til
Eva Løsmar med 76 point og 3. pladsen
til Jette Ravn med 72 point. Der var desuden som foregående år præmier til alle
deltagerne til afslutningsturneringen.
Der blev også afholdt ordinær generalforsamling. Forsamlingen godkendte
klubbens reviderede regnskab. Under
valg til bestyrelsen blev Pia Søby og Rie
Kaae genvalgt og som nyt medlem blev

Anette Balshøj valgt. Bestyrelsen er herefter som følger: Pia Søby (formand), Rie
Kaae (kasserer), Tove Jørgensen, Iben
Hjort Rasmussen, Karen Christensen
samt Anette Balshøj.
På generalforsamlingen blev det desuden besluttet at have fælles gunstart den
sidste tirsdag i hver måned (læs i øvrigt
referatet fra generalforsamlingen på tirsdagspigernes hjemmeside).
Bestyrelsen vil gerne takke alle for en
rigtig god sæson og ser frem til at se alle
i det nye år.
Pia Søby
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LYSTRUP FARVEHANDEL & SPRØJTELAKERING
Stenhøj 4 · 8520 Lystrup
30 P-pladser lige ved døren
Åbningstider:
Mandag-Fredag: 10-17
Lørdag: 10-13

M Ø G ELG Å RD S V EJ

Tlf. 86 24 46 16 · 281 281 80
STENHØJ

Q8
SØNDERSKOVVEJ

www.lystrupfarvehandel.dk

20% rabat

til medlemm
er af Moller
up Golf Clu
b!
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T ORSDAG SHE R R E R N E

Torsdagsherrerne har fået mange nye medlemmer
I fald nogle skulle være i tvivl, så er sæsonen forbi for i år.
Vi har haft et glimrende efterår med
mange deltagere i vore arrangementer.
Gennemgående turnering afsluttedes
med nye vindere i alle 3 rækker. En dejlig
forandring fra tidligere...
A-rækken blev vundet af Erik Dalgaard, B-rækken af Jørgen Hvass og C-rækken af Børge N. Møller.
Ved generalforsamlingen i februar blev
bestyrelsen opfordret til at arbejde med at
integrere nye medlemmer bedre. Det må
være lykkedes godt - vi har fået mange
nye medlemmer i årets løb, og disse har
holdt godt ved igennem sæsonen. Blandt

andet oplevede vi at se et nyt ansigt ved
afslutningsturneringen!
Sportsligt kunne vi have klaret os bedre
- vi formåede jo at vinde vor venskabsturnering på hjemmebane, men der ud
over gik det ikke så godt. Vi må indrømme, at vi må forlange vores medlemmer tilbage
på udslagsmåtterne.
Planlægningen af næste års turneringsprogram er i fuld gang. Generalforsamlingen er sat til torsdag den 4. marts 2010
kl. 19.30 i klubhuset, dersom det fungerer til den tid. Ellers finder vi nok en løsning…
Til sidst er der blot en annoncering
tilbage: Efter ca. 9 års virke som match-

leder, pladshund og formand har undertegnede besluttet at stoppe i bestyrelsen.
Jeg føler, at det er på tide at træde ned og
lade andre komme til, måske som inspiration for andre. Man bør stoppe, mens
legen er god!
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
takke alle, som har været med i Torsdagsherrerne - uden jer havde det ikke været
så sjovt.
Vi længe leve - MOL-LE-RUP!
Thomas Østergaard

M OL L ERU P G O L F C L U B
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På golfbanen ringer man til en professionel golftræner for at få et
godt råd. I erhvervslivet kontakter man BDO ScanRevision, når man
ikke bare har brug for højt kvalificeret revision, men også ønsker specialiseret faglig rådgivning og indlevende, professionel sparring.
Læs mere på www.bdo.dk

Århus
Åboulevarden 11-13
8000 Århus C
Tlf. 89 30 78 00
Fax 89 30 78 01
aarhus@bdo.dk

Alt i smedearbejde - tyverisikring - altaner - trapper - gelændre
- porte - specialopgaver

Metallic-Line, Arresøvej 8
DK-8240 Risskov
Telefon: 4054 6251
Se mere på:

www.metallic-line.dk
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SENI ORK L U B B E N

En sæson uden afbrydelser
I Seniorklubben har vi oplevet en sæson
uden afbrydelser. Siden årsskiftet har vi
afviklet turnering hver eneste tirsdag.
Ikke en eneste gang har vejret artet sig
således, at vi har været tvunget til at aflyse. Ingen sne og ingen voldsomme regnskyl om tirsdagen. Omkring 150 spillere

har deltaget i en eller flere turneringer,
der har haft næsten 55 deltagere i gennemsnit. Det kan man godt kalde et flot
aktivitetsniveau.
Også i år har vi haft en rigtig hyggelig
turnering, hvor juniorerne var inviterede.
Det var anden gang, vi prøvede arrangementet. En succes, som vi nu vil gøre til
en årligt tilbagevendende begivenhed,
der vil blive gennemført den første tirsdag i skolernes sommerferie. Turneringen vil fremover fremgå af klubbens turneringsprogram.
Foruden de mange turneringer på
hjemmebane har der været udflugt til
Brønderslev og en 3-dages tur til Eckernförde. Specielt turen til Eckernförde
vil af deltagerne blive husket som turen,
hvor 35 graders varme satte sit præg på
den første dags turnering på en fantastisk
flot, men for mange af deltagerne også

en svær bane. Begejstringen for turen
til Eckernförde var så stor, at en den vil
blive gentaget i 2010, hvor der også vil
blive arrangeret en udflugt.
Venskabsturneringerne med Hammel,
Norddjurs og Grenaa er også gennemført som i tidligere år. I 2010 vil vi have
venskabsturneringer med Norddjurs og
Grenaa og eventuelt en tredje klub.
Med Asger Bak som god dirigent fik
generalforsamlingen et fint forløb med
66 deltagere. Efter formandsberetningen og kassererens redegørelse for økonomien valgte forsamlingen at give den
samlede bestyrelse et år mere.
I Seniorklubben ser vi nu frem til at
fortsætte med golfspil og hyggeligt samvær hver tirsdag, uafhængigt af vejrlig og
klubhusprojekt.
Niels Eilif Hansen

SuperBest v. Søren Schjødt
Tornebakken 1 – 8240 Risskov
www.superbest-risskov.dk

– kun et langt drive fra Mollerup Golf Club
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Støt vore sponsorer og annoncører – de støtter os
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Malerfirma Ernst Hansen A/S

PL Vinimport

MarkOn A/S

Katro Finans

Lystrup Farvehandel & Sprøjtelakering

Arrow ECS Denmark

STARK Aarhus Mørtel-Compagni

Titleist

Carlsberg

Nuppenau/partners

OK Benzin & Olie

Danske Bank

e.s.t Grafisk Design og Produktion

Handelsbanken

Flink Halling-Overgaard & Partnere

Tandlæge Jan Pape

CONTIGO PRINT GROUP A/S

Nordea

LA TOUR Hotel/Restaurant/Bar

Franck & Tobiesen

AKTIV tryk i/s

BDO ScanRevision

Malerfirma Bjerregaard & Co. A/S

Jessen Briller

Nybolig Erhverv Århus

IKON Office Solutions A/S

Topdanmark

SuperBest Risskov

M O L L E RUP GOLF C LUB

Støt vore sponsorer og annoncører – de støtter os
Advokatfirmaet Abel & Skovgaard-Larsen

Restaurant The 19th Hole

Alm.Brand

Royal Scandinavian Casino

Chas E

SHARKS golf

Design-House ApS

Sparekassen Østjylland

Børge Mouritsen

AAEN A/S

Cinemaxx

Vestas Control System

Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S

Århus Lokalbank

El:con Grupppen A/S

Metallic-line

Flexiket

Jakobsen & Hvam A/S

DTZ Egeskov & Lindquist

Erik Dam A/S

Home a/s

PRAVDA

Jørgen Guldmann

STS Ugelsø

PW Stål

Østjysk Blik og Rør
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MOLLERUP
M
OLLERUP

GOLF CLUB

Forude vinker foråret...

Molligan ønsker alle sine læsere, annoncører
ncø
ører og sponsorer

en rigtig glædelig jul og et godt nytår
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Nye medlemmer i klubben
Følgende er optaget som nye medlemmer i Mollerup Golf Club .
Vi ønsker alle velkommen og håber, at I vil føle jer rigtig godt hjemme her i Mollerup Golf Club.
Medl.nr.
2198
2199
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220

Navn
Anja Nielsen
Alexander Hornstrup Pødenphant
Johan Jørgensen
Mikkel W. Lassen
Gert H. Andersen
Rasmus K. Nielsen
Simon Bergmann
Mads Klinge
René M. Pedersen
Morten Bülow
Jan Rasmussen
Helle Rasmussen
Jesper Bækgaard
Poul Erik Therkelsen
Lene Therkelsen
Jakob K. Guldmann
Mathias Arve
Michael Klos
Henrik Wiwe Mortensen
Michael Poulsen
Frank Holm
Nikolaj Kristensen

Medl.nr.
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242

Navn
Keld Teglgaard
Inge Teglgaard
Jesper Krogh
Stig Stjerna Pedersen
Sebastian Ernst
William E. Ernst
Annelise Grosen
Lene B. Sørensen
Mogens Sørensen
Walter Blunck
Henrik Storm Lederballe
Anitta Linde
John Hansen
Henning S. Hansen
Charlotte Sandberg
Steffen Hougaard
Knud Høgsberg
Ole Andersen
Birgitte Bang
Julius H. Nielsen
August H. Nielsen
Oliver Thomas

Medl.nr.
2243
2244
2245
2246
2247

Navn
Jens Chr. M. Nielsen
Christian Rasmussen
Alexander Bruun Rasmussen
Michael Brusholt
Christina Rasmussen

✂ KLIP UD

TILMELDING TIL GOLFBOX
Husk at indberette din e-mail adresse til GolfBox. Du kan gøre det fra din PC, eller du kan udfylde efterfølgende linjer og lægge dem i boxen til scorekort. Så klarer sekretariatet resten.
Medlemsnr.: ______________________________________________________________________________
Navn: ___________________________________________________________________________________
E-mail adresse: ___________________________________________________________________________

✂ KLIP UD
M OL L ERU P G O L F C L U B
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Nu skal

KONFERENCER & EVENTS
også opleves i biografen

STORE LÆRREDER
GODE PARKERINGSMULIGHEDER
LOKALER MED PLADS TIL OP TIL 750 GÆSTER I
AMFITEATER OPBYGNING
CENTRALT FOR TRAFIK KNUDEPUNKTER
Det er ikke kun ﬁlm, som skal opleves i biografen. Biografen er et oplagt sted
at afholde konferencer - store som små, kurser eller events. Biografsalene har
foruden en fantastisk akustik, behagelige siddepladser og kæmpe lærreder
som gør multi-mediepræsentationerne til en oplevelse ud over det sædvanlige.

/ 10899

Om I er 50 eller 1000 deltagende er ikke afgørende, vi har kapacitet, ﬂeksibilitet og en professionel tilgang til alt hvad vi laver. Og naturligvis skræddersyer
vi de enkelte arrangementer efter dine behov, ligesom vi serverer alt fra
morgenmad, frokost til stor middagsbuffet - og som noget helt enestående, er
det muligt at slutte dagen af med en fremvisning af de nyeste ﬁlm.
Vil du vide mere kan du kontakte salgschef Carsten Siebert på tlf. 86 76 25 51
eller mail casi@cinemaxx.dk

KØBENHAVN
Kalvebod Brygge 57
1560 København V

ÅRHUS
M.P. Bruunsgade 25
8000 Århus C

KONFERENCER & EVENTS

ODENSE
Rosengårdscentret 250
5220 Odense SØ

CINEMAXX
Læs mere på
www. cinemaxx.dk

