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Det går op ad bakke
– men det går fremad

Bestyrelsen/udvalg
Formand
Jørgen Østergaard Nielsen
8622 0211
joeni@webspeed.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 ......................................... Lukket
Tirsdag-onsdag ..................kl. 10.00-16.00
Torsdag ............................kl. 10.00-17.00
Fredag............................................ Lukket
Green-keeper
Ulrik Sørensen .........................2536 1712
us@mollerupgolfclub.dk
Pro-shop
Søren Rolner............................8944 9494
Kennett Sørensen .....................8944 9494
proshop@mollerupgolfclub.dk
Restaurant Mollerup Golf Club
Restauratør
Simon Borre Hansen .................8944 9499
Mobil .....................................2536 0400
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Baneudvalget
Henrik Vinther
8617 3511
hevje@tdc.dk
Kasserer
Sven Aaen
8617 5055
sa@aaenas.dk
Strategi- og
Markedsføringsudvalg
Hans Trautner
2465 6405
htra@home.dk

Information og Trivselsudvalget
Niels Eilif Hansen
8621 1559
niels-eilif@webspeed.dk
Turnerings-/begynder- og
HCP-udvalget
Marianne Maegaard
8624 4015
m.maegaard@mail.dk
Klubhusudvalg
Peter Winther
2895 8000
pw@pwstaal.dk
Sportsudvalg
Jesper Høybye
3141 8634
jesper@convince.dk

Vidste du...
...at Dansk Golfunion har tegnet en
ansvarsforsikring for samtlige medlemmer i golfklubber under Dansk
Golfunion. Ansvarsforsikringen dækker, hvis et medlem under spil på banen uforsætligt forårsager skade på
anden person. Forudsætningen er, at
medlemmet ikke selv har en forsikring, der dækker. Forsikringen koster
Dansk Golfunion under 10 kr. pr.
medlem.
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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
Bent Kjeldsen, bentsoren@mail.tele.dk, tlf. 8617 5914
Kim Haugaard, kiha@stiften.dk, tlf. 8621 3680
Linda Askjær, askjaer.linda@gmail.com, tlf. 2621 8234
Charlie Herbst, ch@mollerupgolfclub.dk, tlf. 8944 9492
Tryk og layout:
Grafisk Hus Løgstør, tlf. 9867 1072
Oplag: 1.000 stk.
Udsendes til 800 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 2012.
Forsidebillede: Foto: Kim Haugaard.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Fotogengivelse kun efter aftale.
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Her skal man føle sig hjemme
Af Jørgen Østergaard Nielsen
Klubformand
Denne leder er min sidste som formand
for Mollerup Golf Club. Jeg har haft
hvervet siden 2002, og det har på alle
måder været 10 begivenhedsrige år. Der
har været udfordringer undervejs, men
heldigvis flest sejre og glæder at se tilbage på.
Som bestyrelsesformand har jeg sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer søgt at skabe rammerne for en klub,
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der kan rumme unge som gamle, garvede som nybegyndere. Det har været
vigtigt for mig, at vores klub er en klub,
hvor medlemmerne nyder at komme.
At man føler, at her hører man til. Det
er min klare overbevisning, at sådan har
de fleste det heldigvis.
Trivsel i en klub er i høj grad et fælles
projekt – en bestyrelse kan aldrig løfte
det projekt alene. Det kræver medlemmernes deltagelse og opbakning. Men
en bestyrelsen har naturligvis et ansvar.
Den er forpligtet til efter medlemmernes mandat at tage hånd om den daglige drift samtidig med, at den skal se
fremad og sikre, at vi har en klub, der
følger med udviklingen og også i fremtiden kan være en attraktiv forening for
dem, der gerne vil være medlem af en
golfklub.
Et særligt ansvarsområde for bestyrelsen er klubbens ansatte. Ansættelse
og udskiftning af medarbejdere er en
opgave, der påhviler ledelsen. Men forhold mellem ansat og arbejdsgiver kan
og må naturligvis ikke være genstand for
offentlig debat. For at undgå det, er det
vigtigt, at bestyrelsen informerer sagligt
om ændringer på personaleområdet.
Derfor indkaldte bestyrelsen til orienterings- og debatmøde den 3. november
2011.

Op mod 150 medlemmer mødte op,
hvilket jeg synes var overordentligt positivt. Det understreger medlemmernes
interesse for klubbens drift på kort og
langt sigt, og samtidig signalerer det
behovet for en løbende orientering fra
bestyrelsen, når der sker ændringer på
områder, der har stor betydning for
medlemmerne i hverdagen.
For de af jer, som ikke kunne være
med, bringer jeg her den orientering,
som jeg fremlagde på mødet.
”Vi har i bestyrelsen haft et særdeles turbulent efterår, hvor især forhandlingerne med
vores Pro og vores restauratør har været de
store udfordringer. Selvom vi har informeret
om resultatet af disse forhandlinger på vor
hjemmeside, fremgår det tydeligt af de kommentarer, vi modtager fra medlemmerne, at
der nemt opstår misforståelser og fejlfortolkninger af situationen. Derfor finder vi det
nødvendigt, at medlemmerne får mulighed
for at stille spørgsmål og/eller kommentarer,
og at vi herved finder en fælles forståelse af
situationen.
Som meddelt har Charlie Herbst opsagt sin
stilling som forretningsfører med fratrædelse
pr. 31/3-2012. Charlie fratræder stillingen
efter eget ønske for at starte privat virksomhed
inden for sit speciale. Vi ønsker ham held og
lykke med dette. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med en ny organisationsplan for sekreta5

riatet. I denne forbindelse tages stilling til den
fremtidige bemanding på sekretariatet.
Vores restauratør Frank Heskjær har ikke
kunnet leve op til kontrakten. Da vi ikke
kunne imødekomme hans krav til en revideret
kontrakt, har han valgt at opsige kontrakten. Kontraktforholdet er derfor afsluttet pr.
31/10. Det skal bemærkes, at Frank efterlader sig en gæld til klubben i størrelsesordenen kr. 100.000. Denne gæld vil vi nu søge
betalt ved hjælp af vor advokat. Vi beklager
denne udvikling, da vi syntes, Frank havde
udført et godt stykke arbejde i klubben, men
vi kunne ikke forsvare over for medlemmerne
at lade gælden vokse yderligere. Bestyrelsen
arbejder ihærdigt på at få ansat en ny restauratør hurtigst mulig.
Bestyrelsen beklager meget, at det ikke lykkedes at indgå en aftale med Søren og Kennett
om at fortsætte som trænere i klubben. Søren
meddelte midt i forhandlingerne, at han ikke
ønskede at fortsætte og derfor fratræder pr.
31/12. Bestyrelsen havde meget gerne set, at
Søren og Kennett fortsatte og var derfor meget
imødekommende over for Sørens krav, men

desværre ændrede dette ikke på beslutningen.
Bestyrelsen har igangsat arbejdet med at finde
en ny træner og forventer, at dette kan være på
plads i god tid inden næste sæson. Vi vil i den
forbindelse lægge vægt på, at vi fortsat kan
have en Proshop i klubben.
Byggeprojektet er som bekendt ikke afsluttet. Især gårdspladsen er iøjnefaldende. Vi har
for længst indgået en aftale med totalentreprenøren om en omlægning af belægningen, men
desværre har han udmeldt ”Syn og skøn” mod
sin konkursramte underentreprenør. Dette kan
være langvarigt, men sammen med vores advokat vurderer vi løbende, om vi skal trække
på entreprenørens sikkerhedsstillelse for at
fremme sagen. Dette vil vi dog helst undgå,
da sådan et skridt vil være en lang og bekostelig affære.”
Jeg håber, at orienteringen bringer
den fornødne afklaring omkring bemanding på de centrale poster i klubben. Med den fortsatte trivsel for øje
arbejder bestyrelsen på at få bemandingen på plads hurtigt, og i skrivende
stund er vi meget optimistiske.

Da dette er min sidste leder som formand, vil jeg gerne benytte lejligheden
til at takke for den opbakning og velvilje,
som jeg har mødt. Det har varmet mig
og ansporet mig til at gøre mit yderste
for at sikre trivsel og fremdrift i klubben.
Vi har i de seneste år har set en rivende udvikling i klubben, både hvad
angår aktiviteter og faciliteter. Det er jeg
meget glad for at have været med til at
gennemføre, også selv om det har givet
os nogle udfordringer under vejs.
Jeg glæder mig derfor til at komme
her som ”menigt medlem”, for Mollerup Golf Club er for mig ikke alene
”Danmarks hyggeligste golfklub”, men
også en af de mest aktive golfklubber i
landet. Den er værd at komme i og passe på.
■

Farvel til et mærkeligt år
Året 2011 har været et mærkeligt år:
• Fire usædvanlige datoer, nemlig 1/1-11, 11/1-11, 1/11-11 og 11/11-11.
• Oktober måned har haft 5 lørdage, 5 søndage og 5 mandage. Det sker kun hvert 823. år.
• Året er også mærkeligt på en anden måde: Hvis du tager de 2 sidste cifre i dit fødselsår
og lægger det sammen med din alder, vil du få tallet 111.
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Klubmesterskaberne 2011
Handelsbanken var i år sammen med
Søren Rolner sponsor for klubmesterskaberne, der i lighed med tidligere år
blev afviklet over to weekender. I første
weekend den 27. og 28. august afvikledes mesterskaberne i de aldersopdelte
rækker med i alt 81 deltagere, og i den
anden weekend den 3. og 4. september

afvikledes de åbne rækker med i alt 30
deltagere. Efter mange slag kunne vinderne kåres, og der var god stemning
blandt de mange fremmødte, da de
mange fine præmier skulle uddeles.
Klubmestre i de enkelte rækker blev:
Veteran Herrer: Kaj Aage Hoffmann
Veteran Damer: Jette Steen

Senior Herrer: Fin Pugholm
Senior Damer: Marianne Maegaard
Mid-Age Herrer: Peter Bendixen
Mid-Age Damer: Gitte R. Høybye
Junior Drenge: Martin Winther
Herrer åben række: Christian Vinther
Damer åben række: Louise Jakobsen

Fra venstre ses Merete Grønvold (turneringsleder) og Esben Kjeldsen, Handelsbanken, sammen med rækkevinderne Marianne Maegaard (Senior
damer), Peter Bendixen (Mid-age herrer), Christian Vinther (Herrer åben række), Martin Winther (Junior drenge), Louise Jakobsen (Damer åben
række), Gitte R. Høybye (Mid-age damer), Fin Pugholm (Senior herrer), Jette Steen (Veteran damer) og Kaj Aage Hoffmann (Veteran herrer). Yderst
til højre Henrik Vinther (turneringsleder). Foto: Linda Askjær.
M OL L ER U P G OL F C L U B
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Hvem er vore sponsorer?
Molligan fortsætter præsentationen af virksomheder, der støtter
Mollerup Golf Club gennem sponsoraftaler. I klubben er vi meget
glade for vore sponsorer, uden hvis støtte det ikke ville være muligt at
få klubben til at fungere på nuværende niveau til glæde for medlemmer og gæster. Gennem korte omtaler vil Molligan orientere læserne
om sponsorvirksomhederne.
Tekst: H.C. Ralking
Foto: Kim Haugaard
Nordea
Nordea er sponsor i Mollerup ved åbningsturneringen
og på hul 6. Mange kender
sikkert Anne og Michael Terndrup, filialdirektører i Nordea Bank Danmark,
henholdsvis Tilst og Højbjerg afdeling,
fra dagligdagen i klubben. ”Nordea er
en solid og førende bank i Danmark.
Banken er samtidigt lokalt forankret og er der, hvor kunderne kommer. Vi er
en rådgivningsbank for både privat- og
erhvervskunder. Med Nordea i ryggen
behøver vores kunder ikke at gå andre
steder hen. Vi hjælper vores kunder
med at føre deres planer og drømme ud
i livet,” siger Michael Terndrup.
”Vi er synlige i klubben og medvirker
til et positivt klubliv. Sponsoratet giver
os mulighed for at støtte en klub, hvor
en del af vores gode kunder nyder det
herlige golfspil. Nordea får også positiv
anerkendelse fra klubbens medlemmer
i kraft af vores trofaste og mangeårige
8

engagement i klubben. Vi håber på og
ser frem til, at endnu flere Mollerup’ere
bliver kunde hos os i Nordea,” siger Michael.
Og hvad mener Nordea så om sponsoratet? Hvordan fungerer det? ”Samarbejdet med turneringsudvalget er

rigtigt godt. Der ydes god støtte til åbningsturneringen. I det store hele oplever vi, at klubben fungerer godt i relation til golfspillet. Vi kan som sponsor
ønske os, at der skabes ro i klubben på
øvrige planer, så Mollerup Golf Club
alt i alt opleves som et positivt sted at
bruge sin fritid. Når et sponsorat skal
fornyes, ser vi altid på tingene udefra og
ind. Nordea er selvfølgelig interesseret i
positiv omtale – og det sker bedst, hvis
medlemmerne har de positive briller
på”, forklarer Michael Terndrup.
Se mere om Nordea på www.nordea.
dk/balance
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P. Clausens Fiskehandel Aps
P. Clausens Fiskehandel, Fiskerivej 4,
Aarhus Havn er sponsor for hul 2. Der
er grund til at sige tillykke til sponsor, for
P. Clausens Fiskehandel er netop blevet
kåret som gazelle af dagbladet Børsen.
Med en vækst på 114 % over de sidste fire år rakte det til en 165. plads på
landsplan, - godt gået i disse tider.
”Vi leverer frisk fisk hver dag til hoteller, restauranter mv. Vi sælger alt inden for fersk fisk og røgvarer, og vi har
selv røgeri. Vi sælger også delikatesser
og convinience food - lige til at sætte i
ovnen. Men ellers gør vi meget ud af at
lære folk at tilberede rå fisk”, forklarer
Søren Clausen, som selv spiller i Mollerup. ”Man kan frygte, at hende, der kan
huske en levende rødspætte, er død”,
tilføjer Søren eftertænksomt. ”Det er
vigtigt, at vi kender vores egne råvarer.
M OL L ER U P G OL F C L U B

Vi skal huske, at vi spiser for at leve, og
derfor er det utroligt vigtigt, at det er
sundt. Vi får dagligt frisk fisk fra Thyborøn, Hirtshals og Skagen, hvor vi selv
har opkøbere på pladserne.”
Fiskeforretningen har om 2 år eksisteret i 125 år, og det er i dag 5. generation,
Sørens børn, der kører forretningen.
Søren selv har haft fiskeforretning i 42
år.
Og hvorfor så sponsor i Mollerup?
”Grunden til, at vi gør det, er, at vi kender mange, som spiller golf i Mollerup.
Så har vi valgt at blive sponsor, for så er
der nogen, som ser os. Vi skal hele tiden
holde vores navn fremme. Men selvfølgelig har det også noget at gøre med, at
man selv spiller og gerne vil støtte klubben”, tilføjer Søren Clausen.
Og hvad mener Søren Clausen så
om sponsoratet? ”Sponsormatchen kan

man godt gøre noget mere ud af. Det
er jo et sted, man møder mange forretningsforbindelser. Hver sponsor har
kun én med. Det burde være et hold, så
man konkurrerer med hinanden. Man
kunne også godt lave nogle sponsoraftner eller lignende, så der sker noget hele
tiden. Det kunne også være os, som lavede noget sammen med restauratøren.
Vi lavede f.eks. i år en åledag, hvor jeg
kom med råvarerne. Sådan noget kunne man godt lave engang imellem, f.eks.
i samarbejde mellem restauratøren, en
vinmand og os,” siger Søren Clausen.
”Vi skal tænke ideer til at profilere os,
lave nogle aktiviteter og trække nogle
flere mennesker derud. Hvad for eksempel med en skaldyrsaften i august?”
Se mere om P. Clausens Fiskehandel
på www.clausensfiskehandel.dk
Sharp Center Aarhus A/S
Sharp Center Aarhus, Muslingevej 36,
Egå er sponsor for hul 12, - selvom det
ikke står på skiltet endnu. Ole Skadhede
er indehaver og forklarer, at Sharp Cooperation worldwide har en omsætning
på 200 mia. kr. Knap hver femte multifunktionsmaskine i verden er produceret
af Sharp. Centret i Egå var første Sharp
center i Danmark, etableret i 1999 og
har siden formået at vækste organisk.
”At det er gået så godt, skyldes nok
Fortsættes side 10...
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...fortsat fra side 9
vores ufravigelige ambition om at yde
markedets bedste service. Hovedforretningen er salg og service af multifunktionsprodukter til dokumenthåndtering,
altså kopi, scan og print”, forklarer Ole
Skadhede. ”Derudover har vi også i et
vist omfang AV produkter såsom LED
fladskærme og projektorer. Vi har bl.a.
leveret fladskærms tv til et par af rummene i det nye klubhus og projektoren,
som benyttes ved bl.a. generalforsamlingen.”
”Vores målgrupper er ”golfspillende
erhvervsledere”. Det, vi forventer af
sponsoratet, er at knytte kunder og po-
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tentielle kunder tættere på os med en
hyggelig runde i hyggelige omgivelser.
Det er også derfor, vi allerede har bestilt
en omgang ”golf for sjov” til de af vores
kunder, som endnu ikke har prøvet spillet,” siger Ole Skadhede.
Kan sponsor og klubben få mere ud
af hinanden? ”Ja, vi kunne godt kombinere forskellige sponsorer til arrangementer. Vise noget frem, bruge lokalerne noget mere. Det ville skabe en
synergieffekt på tværs og skabe mere liv
i klubben,” slutter Ole Skadhede.
Se mere om Sharp Center Aarhus på
www.sharpaarhus.dk
■

Mollerup i golfen
Af Julie Andersen
Den 10. september 2011
var en dag, hvor mange
forskellige følelser var indblandet. Nervøsitet, spænding og ikke mindst glæde. Det var en
dag, hvor Mollerup mere eller mindre
var samlet ude i Aarhus Aadal for at
støtte op om eliteherrernes oprykningskamp fra 1. Division til Elitedivisionen i
Danmarksturneringen.
Mollerups drenge mødte Silkeborg,
og der kan vist ikke herske nogen tvivl
om, at det var en nervepirrende og
spændende kamp. De to hold var ude
i omspil, hvor Jacob Pingel Lauridsen
mødte Morten Ørum Madsen i en tæt
match. Men efter et neglebidende og
dramatisk opgør endte Jacob med at
hive sejren i land, hvilket naturligvis var
til stor glæde for alle os fra ´molle´. Sejren blev fejret med champagne og godt
humør.
Til den store oprykningskamp var der
mange af Mollerups øvrige medlemmer, som var troppet op for at støtte
op omkring vores eliteherrer. Det var
til gavn for begge parter, da publikum
kan lære noget af at se rigtig god golf
samtidig med, at de støtter spillerne,
hvilket altid er en fordel i sådanne vigtige kampe.
Jeg har spurgt nogle af drengene om,
hvad opbakningen fra klubbens medM O L L E RUP GO LF C LUB

ns superliga
lemmer betyder for dem. Lasse Kristensen udtaler: ”Jamen først og fremmest var det
jo fremragende, at Aadalen jo stort set blev lavet
om til vores hjemmebane. Mange tak for det!
Det kan i sidste ende ha’ været det, som gjorde
udslaget i en udsædvanlig tæt kamp. Det er utrolig vigtigt med støtte og opbakning i klubben.
Det skulle jo gerne være sådan, at både medlemmerne og holdet får noget ud af at have et elitehold. Vi sætter i hvert fald pris på hver eneste,
som er ude og bakke os op - både ude og hjemme.
Opbakningen kan betyde meget i hulspil, hvor
det er vigtigt at have momentum og selvtillid.
Praktisk kan det også være rart at få opdateringer fra de andre matcher på banen, så man
kender holdets situation.” På linje hermed
siger Jacob Pingel: ”Opbakning betyder jo
en del. Det er altid dejligt med opbakning, og jo
flere jo bedre. Det får mig til at ville yde mere
og være mere fokuseret. Det tvinger mig også til
at opføre mig ordentlig - ikke at jeg ikke gør det.
Men i forhold til i Aarhus Aadal var det rigtig
skønt med opbakningen! Super, at der var nogle,
der gad bruge deres lørdag på os og på at hjælpe
os med at komme i elitedivisionen. Så opbakningen betyder meget og får helt sikkert alle til
at yde mere!”
Da oplevelsen i Aadalen således var
en gigantisk succes for såvel spillere som
tilskuere, taler man nu i klubben om at
arrangere en eller flere busture til udekampene i elitedivisionen næste sæson.
Lasse Kristensen siger om idéen: ”En
bustur vil jo gøre det let for flere at komme med
ud og se os spille. Jeg tror, at det vil give holdet
M OL L ER U P G OL F C L U B

et boost, hvis man selv på udebane vil have opbakning. Det er nok her, vi reelt får mest brug for
den, da vi nok bliver meget presset af gode hold
med stærke hjemmebaner. Så hvis der er stemning for en bustur til medlemmerne, er jeg sikker
på, at hele holdet synes, det er en super ide.”
Busturen vil altså give mulighed for
et sammenhold blandt Mollerups medlemmer, mulighed for at komme ud og
støtte vores herreelitehold samt mulighed for at se golf på højt niveau og blive

inspireret derigennem. Som Lasse også
påpeger, er det en enorm stor hjælp at
have støtte på udebane, da man er i nye
omgivelser og for det meste mere usikker på sig selv. Dermed opfordres I som
medlemmer af Mollerup til at tage ud
og se herreeliten både på hjemmebane
og udebane – det vil givet være til glæde
for jer selv og holdet.
Stort tillykke til spillere, trænere
og holdkaptajner.
■

Lasse Kristensen og Jacob Pingel Lauridsen. Foto: Kim Haugaard.
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”Jeg glæder mig til at spille mere golf!”
Af Bent Kjeldsen
Det er en afslappet og afklaret Charlie Herbst, jeg
møder i klubhuset en dag i
slutningen af oktober til en
snak om hans tid som forretningsfører i
Mollerup og om den nye tilværelse, der
starter op efter den 1. april 2012, når
den faste ansættelse i Mollerup Golf
Club ophører. Til den tid vil Charlie
være 63 år.
Det blev til næsten 5 år i alt bag skrivebordet i Mollerups sekretariat. Golf
udgjorde dog også før den tid en stor
del af Charlies liv, idet han kom direkte
fra et 5 års formandsjob i Aarhus Aadal Golf Club, hvor han var bannerfører i medlemsovertagelsen af golfbanen
fra Golfin. I kraft af en ihærdig indsats
lykkedes det Charlie i 12. time at opnå
tilsagn om aktieindskud på de krævede
20 mio. kr.
Som følge af sygdom frasagde han sig
formandskabet i 2007 for kort tid efter
at tiltræde som forretningsfører i Mollerup på flextid.
Hvordan har du oplevet forskellen på
Ådalen og Mollerup?
Man mærker tydeligt, at Mollerup er en
ældre klub, som medlemmerne føler sig
stærkt knyttet til. Ejerskabet af klubben
binder medlemmerne sammen, og det
skaber den gode atmosfære. Aadalen er
12

præget af, at man oprindelig havde lejet sig ind på banen, og klubben var i
kraft heraf uden indflydelse på banens
udformning og tilstand og på klubhusdriften m.v.
Mollerup levede ved min start i klubben udmærket op til mottoet: ”Danmarks hyggeligste golfklub”. Det prædikat har desværre fået lidt skrammer de
seneste par år.

medlemmer som greenfeegæster udfolder sig?
Det ville på mange punkter være en fordel, men når jeg alligevel er tilhænger
af 1. salsplaceringen, skyldes det den
langt større effektivitet, som roen på 1.
sal er ensbetydende med. Vi undgår de
mange ”tidrøvere”. Så placeringen er
en afvejning af fordele og ulemper.

Hvad har været din bedste oplevelse
i de 5 år i Mollerup?
Det har så afgjort været medlemskontakten, som jeg har sat utrolig stor pris
på. Jeg kom lidt skævt fra start, nok mest,
fordi medlemmerne ikke var tilstrækkeligt orienteret om min ankomst og mit
job i klubben. Det har så heldigvis ændret sig hen ad vejen. Jeg har ikke fået
spillet så meget golf, men til gengæld
har jeg i sekretariatet, i klubhuset og på
udenomsarealerne mødt medlemmerne
og haft megen dialog med dem. Jeg har
haft fornøjelse af den menneskelige
kontakt, men jeg tror også, at medlemmerne har sat pris på, at jeg som daglig
leder har været synlig og modtagelig for
medlemmernes synspunkter og holdninger.
Når nu synlighed og tæt medlemskontakt er så
afgørende, ville det så ikke være hensigtsmæssigt,
at sekretariatet var placeret i stueplan og omkring ankomstområdet, hvor trafikken af såvel

Foto: Linda Askjær
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Hvad er forretningsførerens tre væsentligste
arbejdsopgaver?
Den mest tidskrævende er arbejdet med
regnskab og økonomi. Dernæst at sørge
for implementering af de beslutninger,
som bliver truffet i bestyrelsen og endelig at tage aktivt del i arbejdet med
banen og relationerne til greenkeeperstaben.
Der er i skrivende stund ikke truffet beslutning
om en evt. afløser for dig. Vil det være muligt i
den vanskelige økonomiske situation, som klubben befinder sig i, at klare en del af sekretariatsarbejdet med frivillig arbejdskraft?
Efter min bedste overbevisning NEJ!
Det vil ikke give den stabilitet og kontinuitet, som er nødvendigt, hvis sekretariatet skal fungere optimalt.
Er der den rette arbejdsdeling mellem bestyrelse
og forretningsfører/sekretariat?
Rammerne for mit arbejde har aldrig
været lagt endegyldigt fast. Bestyrelsen
må beslutte, hvad man vil med klubben
og med arbejdsdelingen mellem bestyrelse og forretningsfører, og så bør der
foreligge en klar og forståelig stillingsbeskrivelse for forretningsføreren. Vi
kunne udmærket klare flere opgaver i
sekretariatet, men bestyrelsen har måske ikke været så god til at delegere.
Bestyrelsen skal have helikopteroverblikket og fastlægge visioner og strategier og ikke forfalde til at begrave sig i
M OL L ER U P G OL F C L U B

detaljerne og de daglige opgaver. Den
rolle forstod hovedparten af den gamle
bestyrelse. Desværre kendetegner det
ikke den nye bestyrelse. Jeg må håbe det
kommer, men jeg tror det ikke.
Jeg føler trang til at understrege, at jeg
altid har haft et fortrinligt samarbejde
med klubbens formand, som efter min
mening har ydet en kæmpeindsats for
klubben.
Hvad siger du til den aktuelle
spegede situation i klubben?
Den bekymrer mig. Jeg synes, at vi i
foråret var rigtig godt på vej til at genskabe den gode klubånd og -stemning,
som tidligere kendetegnede Mollerup,
men netop nu er vi tilbage i mismod og
en lidt opgivende holdning. Jeg afslører
næppe nogen hemmelighed, når jeg siger, at der er meget store meningsforskelle i den nye bestyrelse, og uenighed
i topledelsen er gift for enhver organisation. Det siver ned igennem alle led. Det
er nødvendigt, at der bliver skabt ro, for
ellers risikerer vi at miste medlemmer,
og det kan økonomien ikke klare. Og så
skal bestyrelsen lære at kommunikere
langt mere og åbent om forholdene i
klubben. Det efterlyses af en bred kreds
af klubbens medlemmer. Endelig skal
bestyrelsen være mere synlig og åben
over for at gå i dialog med medlemmerne.

Hvad skal du lave efter den 1. april næste år?
Jeg glæder mig til at spille noget mere

golf og bl.a. deltage i seniorklubbens
faste ugeturnering. Og så har jeg et
ønske om sammen med min gode ven
Ole Peter Jensen, der er forretningsfører i Aadalen, at etablere en lille forretning, der tilbyder at varetage regnskabsfunktionen i golfklubber, der
gerne vil udlicitere denne opgave.
Har du en afskedshilsen til
medlemmerne i Mollerup?
Jeg takker for fem spændende og begivenhedsrige år i Mollerup, for den
menneskeligt givende medlemskontakt og for et dejligt samarbejde med
de ansatte kolleger i klubben. Jeg vil
ønske for klubben og medlemmerne, at
der må blive skabt ro omkring klubbens
virke, så Mollerup kan komme tilbage
til ”de gode gamle dage” med en positiv
og hyggelig atmosfære.
■
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Et vemodigt farvel
Af Bent Kjeldsen
Efter en hel måneds polemik står det nu til troende,
at Mollerups succesrige
trænerduo Søren Rolner
og Kennett Sørensen stopper i klubben
med udgangen af indeværende år.
Jeg har derfor sat de to stævne i klubhuset en grå og trist onsdag formiddag
den 9. november for at få en snak om
årene i Mollerup og om de to træneres
planer for fremtiden. Det er ikke alene
vejret, der er gråt og trist. Det gælder
også humøret hos Søren og Kennett,
som samstemmende erklærer, at de er
kede af, at det er kommet så vidt. De
havde meget gerne og allerhelst fortsat
deres samarbejde med den medlemskreds, som de har haft det rigtig godt
med i de mange år, de har slået deres
folder på driving range og i proshoppen
i Mollerup.
Søren og Kennett udgør næsten et
siamesisk tvillingepar. De betegner selv
deres samarbejde som unikt. De tænker
ens, og deres holdninger og syn på den
aktuelle situation er sammenfaldende.
Derfor dækker de efterfølgende svar på
mine spørgsmål også kollektivt for dem
begge.
Søren, 48 år, har været tilknyttet Mollerup i 13 år, og Kennett, 33 år, har været ansat hos Søren i 11 år. ”Det er Søren,
der har oplært mig”, erklærer Kennett, ”og
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jeg har været utrolig glad for makkerskabet med
ham”. Undervejs har Kennett bestået
den 3-årige uddannelse som PGA pro.
Mens Kennett således ikke har været
tilknyttet andre klubber, har Søren tidligere varetaget pro-jobbet i Himmerland
og i Kalø, ligesom han i et lille år har
prøvet kræfter på Challenge Tour´en.
Den 1. april næste år kan han fejre 25
års jubilæum som PGA pro.
Hvilke følelser sidder I med nu, hvor det er en
realitet, at I skal tage afsked med Mollerup?
Vi er kede af det, og vi er skuffede. Vi
føler, at vi har lavet en god indsats i klubben, men vi synes ikke, at bestyrelsens
behandling af os i kontraktforhandlingerne har været i orden. Vi har fremlagt
vore synspunkter over for bestyrelsen og
medlemskredsen, senest på medlemsmødet den 3. november. Vi havde håbet, at debatten på mødet måske kunne
have åbnet op for en løsning til gavn og
glæde for alle parter, men vi har ikke
hørt fra bestyrelsen efter mødet, og vi er
også selv nået frem til den konklusion,
at det ikke er muligt ”at klinke skårene”
mellem den siddende bestyrelse og os.
Derfor er skilsmissen nu en realitet.
Hvordan ser I på den aktuelle situation
i Mollerup Golf Club?
De seneste 2 - 3 år har været skrækkelige. Det problematiske klubhusbyggeri
og den deraf afledte pressede økonomi

har ødelagt den ellers gode klubånd og
sammenholdet i medlemskredsen. Humøret var ved at vende tilbage først på
året, hvor der var mange positive takter,
men med uroen omkring vores kontraktforhandling, restauratørens ophør,
forretningsførerens bebudede afgang,
den manglende afhjælpning af ”hængepartierne” fra byggeriet og den våde og
mudrede bane har igen ført til en dårlig
stemning i klubben, hvad der er synd
for både klub og medlemmer.
Hvad har været de bedste oplevelser for jer
i jeres tid i Mollerup?
Det har helt entydigt været kontakten
med medlemmerne, som vi altid har
haft det fantastisk godt med. Dagligdagens nære samspil med medlemskredsen, såvel på det menneskelige som det
faglige plan, har gjort, at vi altid har
glædet os til at komme på arbejde. Vi
føler også, at vi har udfyldt en funktion
som samlingspunkt for medlemmerne,
men også for de mange gæster i klubben, som vi altid har budt velkommen
og hjulpet med praktiske spørgsmål. Vi
kommer til at savne medlemmerne, og
derfor er vores farvel til Mollerup også
vemodigt for os.
Hvad er proshoppens fremtid, hvis der alene
ansættes én pro?
Efter vores bedste overbevisning kan det
ikke lade sig gøre at drive en proshop,
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hvis man er alene på skansen. Man kan
ikke samtidig stå på driving range og i
shoppen. Og hvis man har en proshop,
der er lukket en stor del af tiden, mister
medlemmerne let interessen for shoppen, og samtidig mangler der det naturlige samlingspunkt, som proshoppen
har udgjort i vores tid.
Hvordan ser I fremtiden for
Mollerup Golf Club?
Vi er bekymrede. Økonomien vil fortsat
være et problem. Vi har set en del unge

Foto: Linda Askjær
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medlemmer forlade klubben. Banen lider under den megen nedbør, hvilket
kan risikere at gå ud over greenfeegæsternes antal. En sådan virkelighed
stiller krav om sammenhold i klubben,
og sammenholdet skal skabes gennem
en aktiv indsats fra bestyrelsen, som skal
blive langt bedre til at informere medlemmer og ansatte om stort og småt i
klubben, og vel at mærke information
på forkant, så rygter undgås. Synlighed
er en anden væsentlig faktor. Bestyrelsen skal gennem synlighed og dialog

med medlemmerne være med til at befordre den positive stemning. Endelig
skal bestyrelsen interessere sig mere for
de ansatte og bidrage til deres jobglæde.
Det skabes bl.a. ved, at medarbejderne i
højere grad bliver taget med på råd, når
der skal træffes afgørende beslutninger.
Hvis man lykkes med sådanne tiltag, er
der håb forude. Hvis ikke bliver det op
ad bakke.
Hvad skal I lave efter den 1. januar 2012?
Helt ærligt, vi ved det ikke! Vi har p.t.
ikke noget i kikkerten. Vi har så småt
puslet med nogle planer, som imidlertid
kræver en investering, som vi ikke ved,
om vi kan rejse.
Har I en afskedshilsen til medlemmerne
i Mollerup?
Vi vil gerne sige samtlige medlemmer i
klubben en stor og varm tak for et dejligt og berigende samarbejde, som vi har
nydt. Vi havde håbet på mange flere år
sammen med jer, men sådan skulle det
desværre ikke gå. Men vi vover at sige
et forsigtigt ”På gensyn!”. Hvem ved...
Og så vil vi ønske jer fortsat mange
glade timer på de 18 huller - og pas på
jeres klub!
NB! Søren og Kennett inviterer
til afskedsreception den 17. december. Se annonce andetsteds i
bladet.
■
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Det går ikke ud over økonomien
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Vores økonomiske situation går den rigtige vej. Vi er allerede kommet langt i
den opgave, som generalforsamlingen
pålagde os med at gennemgå samtlige
økonomiske forhold i klubben. Med de
tiltag der er taget i løbet af foråret og
sommeren, så tør vi godt sige, at vi er på
vej til at få en god økonomi. En væsentlig årsag hertil er, at vi har nogle trofaste
medlemmer, således at vores samlede
medlemstal og dermed kontingentindtægter fastholdes.
Den uro, som vi har oplevet her i efteråret omkring ny forretningsfører, trænerteam og restauratør, ser ikke ud til
at påvirke vores økonomi i særlig grad.
Måske får vi en lidt mindre indtægt fra

ERUP G

forpagtningen af restauranten, end der
blev indgået kontrakt på i begyndelsen
af 2011.
Ophørsudsalget i ProShoppen og
økonomien i butikken har Mollerup
Golf Club intet med at gøre. Det er
alene Søren Rolner, som står for økonomien i shoppen. Der er i øvrigt ikke noget økonomisk mellemværende mellem
vore trænere og klubben.
De enkelte udvalg har været gode til
at overholde deres budgetter. Ekstra
udgifter et sted er blevet modsvaret af
besparelser et andet sted.
Regnskab
Her kommer lige lidt hovedtal:
• Omsætningen forventes at blive på
ca. kr. 7,7 mio.
• Heri indgår en indtægt fra forpagtningen af restauranten på kr.
95.000, hvilket er kr. 40.000 mindre
end budgetteret
• Direkte lønudgifter til trænerne er
ca. kr. 640.000
• Udgiften til vores ungdomsarbejde,
juniorer og elite er ca. kr. 250.000,
hvoraf ca. kr. 120.000 er træningsomkostninger, der er en del af
ovennævnte træneraflønning på kr.
640.000.
• Så har vi haft en merudgift til klub-

huset i forhold til det budgetterede
til el (til lys og varme), renovation og
rengøring efter byggeriet samt ejendomsforsikring på ca. kr. 200.000,
- merudgifter, fordi omkostningerne
i første år efter byggeriet var vanskelige at budgettere.
• De store udgiftsposter er lønninger
til personalet i sekretariatet og greenkeeperne, ca. kr. 2 mio. og til golfbanen omkring kr. 3,3 mio.
• Og vi betaler renter og afdrag til
banken på ca. kr. 850.000
Når det hele bliver lagt sammen, forventer vi at få et positivt driftsresultat for
2011 i størrelsesorden kr. 300.000, hvilket er omkring kr. 200.000 mindre end
budgetteret, men resultatet må alligevel
betragtes som tilfredsstillende.
Budgettering
Lige nu er vi i gang med budgettet
for 2012. Vi har en forventning om at
kunne fastholde vores indtægter, måske
endda med en svag stigning på grund
af aktiviteterne med Pay & Play på par3 banen, flere sponsorer på vores huller
og company days, ligesom vi formoder,
at den globale opvarmning medfører, at
vejret næste år bliver bedre, så vi kan få
flere Greenfee indtægter.
M O L L E RUP GO LF C LUB
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Vores elitespillere og juniorerne har
klaret sig fantastisk godt i år. Mollerup
Golf Club kan være stolte af deres indsats med oprykning til Elitedivisionen
og med et Danmarksmesterskab. Vi
forventer at kunne fastholde vores støtte
til dette ungdomsarbejde, således at der
også næste år bliver budgetteret med ca.
kr. 250.000 hertil.
Der vil også næste år være en stram
styring af udgifterne i de enkelte udvalg.

Her er det meget positivt at se, hvordan
Baneudvalget allerede nu har lagt et
program for banens pleje til næste år.
Selvfølgelig er vi især her underlagt vejrliget, så alt kan ikke budgetteres. Hvor
meget der skal vandes, og hvordan væksten bliver, er væsentligt for de udgifter,
vi får på banen. Greenkeeperstaben,
som vi synes har gjort et godt stykke arbejde i år, er klar til at tage fat på en ny
sæson.

Og så skal vi have vores klubhus færdigindrettet – dvs. så meget vi nu kan
få plads til i økonomien, men med lidt
omtanke med udgifterne og merindtægt
fra sponsorerne, så må det kunne lykkes
at få et klubhus, som vi alle ønsker det.
Vi ser frem til en ny sæson med fortrøstning på det økonomiske område.
Sven Aaen

Jeg hedder Anitha Jakobsen og er lige startet
med at spille golf i Mollerup. Du kan også møde
mig i Handelsbanken, hvor jeg er rådgiver og
klar til at betjene dig. Ring på telefon 4456 5349
eller mail anja38@handelsbanken.dk

Europaplads 16, 1. sal / 8000 Århus C / tlf. 4456 5300
aarhus@handelsbanken.dk / www.handelsbanken.dk/aarhus
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Plads i historiebøgerne
I sportsudvalget vil vi helst se fremad. Men det er jo ikke nogen hemmelighed,
at sæson 2011 går ind i historiebøgerne. Selvfølgelig allermest på baggrund af de helt fantastiske resultater, som junior- og elitespillere skabte for Mollerup Golf Club.
Derfor vil jeg bruge lidt af spaltepladsen i dette blad til at se tilbage på 2011 og konstatere,
at miraklernes tid endnu ikke er forbi!
Fantastisk år for juniorerne
Det har været et fantastisk år for juniorerne i klubben. Der har været deltagelse fra Mollerup i stort set alle DGU
arrangerede turneringer i årets løb, og

tendensen var klar fra starten: Altid stod
der 3-4 Mollerup spillere med præmier
og gode point i kampen om pokalerne.
I Kredsturneringen lagde Mollerup
sig i front fra første runde på Lübker, og

Vinder-holdet i Kredsturneringen: Maria Louise Køpfli, William Ernst, Søren Randers,
Thomas Warming, Frederik Sejr, Albert Lunde, Mads Røddik, William Høybye, Jacob Sejr,
Philip Thomas, Johan Knudsen og (siddende med pokalen) Oliver Thomas.
Foto: Per Henrik Thomas.
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den plads holdt vi – konsoliderede den
klart med en knusende sejr på hjemmebane – og cementerede den i den sidste
runde, hvor pokalen blev hjembragt. En
meget, meget overlegen sejr. Tillykke
Mollerup!
I Distriktsturneringen var der især
blandt de helt unge i U14 rækken gode
resultater. Ligesom i kredsturneringen
var Mollerup på sejrsskamlen med top
3 placeringer hver gang. William Høybye lagde sig i spidsen fra første runde,
og der blev han sæsonen igennem og
kunne for andet år i træk hæve pokalen
som Årets U14 Junior i Distrikt 2.
I Distriktets afslutningsturneringer –
SuperCup – var Mollerup repræsenteret med 1 spiller i U19, 1 spiller i U16
og 3 spillere i U14. Tillykke Mollerup!
Kulminationen på sæsonen kom 2.
oktober på Holsted Golfklubs bane:
Et vaskeægte Danmarksmesterskab! I
DGU’s Juniorholdturnering gik vores
U16 drenge hele vejen til finalen – og
vandt den. I de indledende kampe blev
M O L L E RUP GO LF C LUB
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der sat 3 point til ud af 36 mulige… Og
drengene blev ved med deres overlegne
spil – i landsdelsfinalen blev Varde og
Viborg sat til vægs med kun 2 tabte
point. Og til slut blev holdet fra Sydsjælland besejret så sikkert som 5-1. Tillykke Frederik, Thomas, William, Søren og
Marcus. Og tillykke Mollerup!
I vores egen turnering: Fredagscup’en er der gennem hele sæsonen
blevet spillet rigtig god golf. Men for
lige at understrege styrken blandt juniorerne blev der i afslutningsturneringen
1. august indleveret scores på 44 point!

En stolt Johan Knudsen efter sit første holein-one.
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Fantastisk, når man tager årstiden i
betragtning. Søren Randers trak sig
ud som samlet vinder efter 5 tællende
runder. Udover høje scores i afslutningsturneringen blev der også lige sænket et
hole-in-one, – Johan Knudsen på hul
11. Tillykke Johan, Søren og alle I andre, som gik hjem med gode præmier.
Som formand for juniorudvalget er
jeg naturligvis meget stolt. Det er en
fantastisk oplevelse at have med de unge

mennesker at gøre. Altid glæde og en
positiv indstilling, der gør en rigtig stolt
– stolt, når man siger: ”Vi kommer fra
Mollerup Golf Club”. Der bliver gået
til den både i træning og i turneringer
med en passion, der gør de fleste misundelige. Tak for en fantastisk sæson – til
juniorer, til forældre og til resten af juniorudvalget.
Jesper Høybye

Danmarksmestre: Thomas Warming, William Høybye og Frederik Sejr. Foto: Gitte Raae Høybye.
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Brug juniorlokalet!
Vi har i løbet af sommeren fået indrettet et nyt juniorlokale.
Lokalet er blevet rigtig hyggeligt
med nye sofaer og farverige borde.
Der er mulighed for at slænge sig i
sofaerne og se noget golf på tv’et
eller tage sig et spil eller få en hyggesnak ved spisebordet. Kig op og
se, hvor hyggeligt der er.
Vi håber, at de unge vil passe
godt på lokalet og rydde op, så der
er hyggeligt at komme.
Vi kan heldigvis se, at der er blevet taget godt imod lokalet af de
unge, og vi håber, at det vil blive
brugt rigtig flittigt fremover.
I vinter halvåret vil vi prøve at arrangere en hygge og Wii spille eftermiddag i lokalet for de juniorer,
som har tid og lyst. En god ide til
at holde kontakten i vinterhalvåret,
hvor der ikke altid er mulighed for
at spille golf.
Kære juniorspiller. Husk lokalet er
lavet til dig, så har du en god ide
eller bare lyst til at se andre golfspillere, så tag selv initiativet og send
en sms rundt.
Ulla Køpfli
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INFORMATIONSMØDE
Der vil i lighed med tidligere blive afholdt informationsmøde i juniorafdelingen i marts måned. Her vil vi forsøge at informere om alle de
muligheder, der tilbydes juniorer i Mollerup Golf Club. Det er også her,
tilmeldingen til vores coachtrænede træningshold starter. Derfor er det
vigtigt at møde op – holdene bliver fyldt op efter først-til-mølle-princippet.
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SPORT SUDVA L GE T

Mollerup i Elitedivisionen
En gang for nogle år siden sad vi i juniorog eliteregi og definerede visioner for,
hvilke mål vi skulle arbejde hen mod. Et af
målene var at bringe vores bedste herrer i
den bedste række i Danmarksturneringen.
Og det lykkedes i år!
Efter at have vundet vor pulje i grundspillet mødte vi Silkeborg på neutral grund
i Aarhus Aadal til et drama at et oprykningsspil. Mollerup var foran efter de 3
foursomes, men Silkeborg udlignede efter
singlerne. Jacob Pingel Lauridsen mødte i
omspillet Morten Ørum Madsen og vandt
helt fantastisk efter 3 huller. Tillykke drenge – og tillykke Mollerup!
2. og 3. holdet bliver hængende, hvor de
er – i 3. og 4. division. Vigtige placeringer
– Tillykke Mollerup!
Sammen med vores fusionspartnere fra
Aarhus Aadal og Lyngbygaard bevarede
pigerne også deres positioner i 1. division
og kvalifikationsrækken. Tillykke Mollerup!
Nye udfordringer
Udfordringerne ved at være rykket op
blandt de 8 bedste klubber i Danmark er
selvfølgelig store. Vores ambition er at blive hængende i Elitedivision, hvilket kræver
minimum en 3. plads. Derudover er vi også
nødt til også at lave en satsning på 2. holdet, som meget gerne skal rykkes fra 3. til
2. division.
M OL L ER U P G OL F C L U B

Det er derfor rigtig vigtigt, at der kommer så mange som muligt og støtter op om
holdene – både hjemme og ude. Vi kan garantere golf i absolut topklasse!
Der spilles i følgende weekends: 28. og
29. april, 2. og 3. juni, 4. og 5. august. Følg
med på klubbens hjemmeside, hvor der løbende bliver informeret om resultater og
lignende.

I Sportsudvalget – junior- og eliteafdelingerne – arbejder vi lige nu på at planlægge sæson 2012. Det er vores ambition
hele tiden at informere på hjemmesiden
om arrangementer, resultater og lignende.
Det kan dog være en lille smule vanskeligt
at finde: www.mollerupgolfclub/klubben/
sportsudvalget/junior eller elite.
Jesper Høybye

Stående ses fra venstre: Søren Rolner, Jesper Vinther, Christian Vinther, Jesper Egegaard, Jørgen Trads
og Kennett Sørensen. Forrest ses fra venstre: Jacob Pingel Lauridsen, Nicolai Volke Grindsted
og Lasse T. Kristensen
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BAN EU D VA LG E T

Efterår og vinter på banen
Selvom det er blevet efterår, og vi går
mod vinter, er der stadig dage, vi kan
spille en runde golf i Mollerup.
Efteråret har dog budt på forskelligt
vejrlig, som har indvirkning på banen.
Vedvarende regn i flere dage har gjort,
at vi nogle gange har måttet lukke nogle
af hullerne, som løber omkring Egåen,
fordi de var for våde til at spille på. Heldigvis har vi kunnet lukke dem op igen,
så der kan spilles en hel runde på 18
huller. Dog har vi indført, at der ikke må
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køres med buggies, og det kan desværre
begrænse nogle spillere, der ikke kan gå
banen rundt.
Vi håber på flere tørre dage, således
vi kan holde banen åben et stykke tid
endnu. Vi har dog allerede fået den første nattefrost, og specielt greens tager
skade, hvis der spilles, når der er frost
på banen. Vi har udsat nogle starter om
morgenen, fordi banen først skal tø op,
og det vil også ske nogle flere gange for
at skåne banen.

Ny vinterbane – flere træer
Når der er så meget frost, at det ikke
vil være forsvarligt at spille til normale
greens, vil den normale bane blive lukket, og vi vil sætte en vinterbane op. I
år vil vinterbanen blive vendt, således
at vi spiller vores normale bane modsat.
Afhængig af nedbør og vand på banen
vil vi se, om vi også kan spille hullerne
langs åen. Der vil blive sat opslag i klubhuset om, hvilke huller der er spilbare.
Som beskrevet i sidste nummer af
Molligan har vi været ved dels at udskifte nogle af de træer, der ikke fik godt
fæste i 2009, dels at plante nogle flere
træer. Vi har en plan om at plante flere
træer i 2013, således vi hvert andet år
kan supplere og udbygge træbestanden
på banen.
Vi vil gerne forsøge at dræne på de
våde huller, men her spiller både vejr og
maskinel ind. Vi har en gammel maskine, som vi har forsøgt at stande, og med
den kan vi dræne overfladevandet væk
hurtigere, end det sker lige nu.
Et hold frivillige har plantet bunddække ved hul 2, således der er en fin
afslutning mod restaurantvinduet. Vi
har også fået sat lys på et par træer ved
hul 2, så der kan være lidt at kigge på,
når der er møder eller selskaber i restauranten.
M O L L E RUP GO LF C LUB
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Klargøring til ny sæson
Når vinteren sætter ind, køres de fleste
maskiner i lade og gøres klar til næste
sæson. På de fleste maskiner skal der slibes skæreklinger, og flere af motorerne
skal gennemgås nøje for at være klar til
næste sæson.
Keeperne skal også afvikle ferie og afspadsering, så der vil ikke være så stor
aktivitet i vintermånederne som resten
af året.
Selvom det har været en sæson med

mange udfordringer, glæder vi os over
den udvikling, banen er ved at gennemgå, og ser frem til stadig flere forbedringer på banen i årene fremover.
Ønsker til baneforbedringer er der altid. Fra keepernes side er det nye maskiner til at erstatte de nedslidte maskiner,
vi har på nuværende tidspunkt. Et nyt
vandingsanlæg er også i høj kurs. Det
vil give bedre mulighed for at vande
både teesteder og greens på en ensartet
måde. For at optimere banen vi l gerne

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
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lave nye greens, således vi kan have en
længere sæson. Men en omlægning af
greens er en bekostelig affære og vil
kræve lukning eller provisoriske huller
gennem to halve sæsoner. Vi skal i budgetlægningen i klubben tage højde for
disse ønsker, men er også klar over, at
medlemmerne har været spændt hårdt
for med andre projekter i klubben.
Med håbet om en kort vinter ønskes
alle fortsat god (vinter)sæson.
Henrik Vinther

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

Otte Mollerup-golfere har scoret Hole in One i 2011,
heraf seks på hjemmebane.
Et stort tillykke til
Søren Mohn, 6. marts, Kaya Eagles Tyrkiet, hul 6
Erik Moesby, 20. juli, hul 16
Poul Erik Nielsen, 26. juli, hul 7
Hans Trautner, 11. august, hul 13
Hans F. Konrad, 16. august, hul 7
Nils Victor Jensen, 18. august, hul 11
Hans Trautner, 29. august, Søllerød Golfklub, hul 6
Johan B. Knudsen, 1. oktober, hul 11
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Hole in One 2011

venter. Hver gang et medlem kommer
med et nyt ungdom-/seniormedlem til
klubben, er der 3 greenfeebilletter til
vores bane eller et gavekort på kr. 500,
som kan anvendes til indkøb i ProShoppen eller Restauranten. – Et prøvemedlemskab tæller naturligvis først, når der
efterfølgende tegnes et fuldgyldigt medlemskab.
Vi ser frem til igen i 2012 at modtage mange nye medlemmer i Mollerup
Golf Club.
■

F CLUB

I det forløbne år har vi fået mange nye
medlemmer i Mollerup Golf Club. I alt
94 indmeldelser siden 1. januar 2011.
Det kan vi være meget tilfredse med, ikke mindst i en tid, hvor mange andre
klubber ikke har oplevet større tilgang.
De mange nye indmeldelser er et resultat af mange aktiviteter i klubben. Her
kan nævnes deltagelse i Golfens Dag,
indførelse af prøvemedlemskaber, indmeldelse uden indskud og opfordringen
til medlemmerne om at skaffe nye med-

lemmer. Ikke mindst medlemmernes
aktive medvirken til at få nye medlemmer i klubben er af stor betydning. Det
er vigtigt, at medlemmerne er med til
at få venner, naboer og bekendte til at
besøge klubben på Golfens Dag, så der
måske kan skabes interesse for golfsporten. Det er vigtigt, at medlemmerne er
med til at skaffe nye medlemmer og dermed sikre den gode økonomi i klubben.
Man kunne kalde det hjælp til selvhjælp.
Derfor opfordres alle medlemmer til
aktivt at hjælpe med til at skaffe nye
medlemmer – også i 2012. Og en bonus
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Af Niels Eilif Hansen

ERUP G

Aktive medlemmer
pr. 19. november
2011:
Seniorer ................................. 969
Ungdom ..............................

70

Junior ....................................

91

I alt...................................1.130
Gennemsnitsalderen
i Mollerup Golf Club
er 51,9 år
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Tilbageblik på sæson 2011
Et på mange måder anderledes år startede i april med klubbens deltagelse
i Golfens dag. Ca. 75 personer mødte
frem på dagen, – en dag, hvor golfsporten blev introduceret på bedste vis – i
strålende sol.
I månederne efter tegnede 39 personer et prøvemedlemskab i klubben. Der
blev gået til den og lagt mange kræfter
i fællestræningen. De allerfleste blev
grebet af golfspillets finurligheder, har
aflagt prøve og opnået spilletilladelse til
stor bane. Tak til Søren og Kennett for
undervisningen.
Stor tak til de kyndige prøvesagkyndige: Ernst Hamann, H.C. Ralking, Niels
Halleløv og Henrik Lykke Laursen, som
måtte hidkalde assistance flere gange,
når der var skrevet ekstra mange på listen til aflæggelse af prøve. Rekorden
med 17 spillere til prøve på en enkelt
dag bliver vist svær at slå.
Der har gennem hele sæsonen været
rigtig mange deltagere om onsdagen –
mange helt nye spillere og en stor skare
af ”gamle” spillere. Det har været en
fornøjelse og stor tak til: Lotte Halleløv,
Christian Thomsen, Jette Steen, Hanne
og Lars Fredensborg, Merete Grønvold,
Margit og Jørn Bræmer-Madsen for afviklingen af onsdagene.
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Vi har været rigtigt mange og også for
mange til at afvikle turneringen over 9
huller. Derfor har vi også taget de sidste
9 huller i brug – til de spillere, der ikke
lige behøver en kaptajn med på holdet.
På den måde har vi kunnet afvikle spillet inden for en fornuftig tidsramme. –
Og det har så vidt vides ikke været til
gene for klubbens øvrige spillere. Der er
blevet flettet med de andre spillere på
banen.

Det er dejligt at se, hvordan ”de
gamle” slutter op omkring onsdagsturneringerne og medvirker til at skabe
rammerne, hvor nye medlemmer føler
sig ”budt velkommen i Mollerup” – tak
til alle jer ”gamle” for trofast fremmøde.
Uden deltagere – ingen turnering. Vi
glæder os allerede til næste sæson.
Marianne Maegaard

Vinder af Begyndermesterskabet 2011, Anni Ravn sammen med Marianne Maegaard.
Foto: Lotte Nielsen.
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”GOLFGLAS”
VED KØB AF NYE BRILLER FÅR DU
ET SÆT GRATIS ENKELTSTYRKEGLAS
TIL DINE GOLFBRILLER

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
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ERHVERVSK L UB B E N

Erhvervsklubben klar til sæson 2012
Efterårstur
Erhvervsklubben har været på den traditionelle efterårstur. I år gik den til
Tange Sø, hvor vi var 16 deltagere. Et
strålende vejr lagde grunden til en dejlig dag, og gode scores på de forskellige
hold var medvirkende til en spændende
præmieoverrækkelse. Deltagerne havde
selv medbragt præmier, så det lykkedes
at få en præmie med hjem for alle spillerne.
Uden at nævne mange resultater bliver vi dog nødt til at fremhæve Esben
Kjeldsen, som leverede dagens bedste
score. Antallet af point forbliver dog en
hemmelighed. Esben bidrog også på det
vindende hold i den specielle holdturnering. Under den efterfølgende frokost
blev der udvekslet muligheder og forslag til tiltag, således Erhvervsklubben
kan udvikles og tiltrække flere medlemmer. Forslag til flere arrangementer med
gode foredragsholdere eller dagsarran-

gementer i klubben blev også vendt. Alle
sammen positive tilbagemeldinger, som
Erhvervsklubbens bestyrelse vil tage til
sig og arbejde på i løbet af vinteren.
Der skal lyde en tak til alle medlemmer af Erhvervsklubben for støtten til
at udvikle klubbens Eliteafdeling og til
at deltage i den spændende sæson 2012,
hvor klubbens 1. hold deltager i Elitedivisionen.
Vort traditionelle julearrangement i
CINEMAXX flyttes til januar/februar,
hvor vi håber på at kunne præsentere
elitetruppen for 2012, høre om forventningerne til 1. sæson i Elitedivisionen
samt se en spændende premiere på næste års film i CINEMAXX.
Løbende hulspil i
Erhvervsklubben 2011
Næsten alle kampe blev afviklet til tiden
i år, og de to finaler var afviklet inden
sidste deadline.

SuperBest

Tornebakken 1
8240 Risskov
Tlf. 86 21 96 00
Mail: 075149@superbest.dk
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I den lille finale var det Claus Lauenborg og Poul Erik Nielsen, der mødtes.
En drabelig match mellem to af Erhvervsklubbens bestyrelsesmedlemmer.
Selve resultatet af finalen er der, ifølge
en af deltagerne, tvivl om, men det forlyder, at Claus Lauenborg var mindst
uheldig og derfor vandt den lille finale.
I den store finale var Børge Mouritsen
oppe mod Sven Aaen, og Børge var hurtigt foran med et par huller. Sven Aaen,
som er kendt for at være en omhyggelig
spiller, gav dog ikke op, og til sidst måtte
Børge give fortabt, og Sven kan nu kalde
sig vinder af Erhvervsklubbens løbende
hulspil presented by CINEMAXX.
Pokal og præmier vil blive overrakt i
forbindelse med besøget i CINEMAXX
i 2012.
Tak for en god sæson 2011 og velkommen til en endnu bedre i 2012.
Henrik Vinther

Forhandler af GOBI Vin
og Laudrup Vin.
Vi bringer varer ud...
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Torsdagsherrerne – succes på flere fronter
Torsdagsherrerne har i 2011 gennemført 23 turneringer, fordelt på løbende
turneringer, venskabsturneringer mod
Aarhus Golf Club, Aadalen og Kalø,
Kr. Himmelfartstur samt 2 sociale turneringer sammen med Tirsdagspigerne.
Tilslutningen har igen i år været stor,
og 97 herrer har i 2011 deltaget i akti-

viteterne.
Heldigvis har vi fået flere nye medlemmer i klubben i år, og vi vil igen
næste år forsøge at tage godt imod nye
spillere.
Økonomisk har vi fået overskud, og
ordningen med at betale kr. 500 har
fungeret rigtig fint.

Tak for sæsonen 2011 og en tak til
spillere, klubben , restauranten og sponsorerne, som har støttet os i 2011.
God jul og vinter – vi ses i 2012.
Hans Trautner

AFSKEDSRECEPTION
lørdag den 17. december

Da vi stopper i Mollerup Golf Club denne dag,
vil vi gerne tage ordentlig afsked med Mollerup Golf Clubs medlemmer
og sige tak for mange dejlige år i klubben. Vi byder på lidt julegodter til hals og mave.
Receptionen er fra kl.11.00 til ca. 15.00
Med venlig hilsen
Søren og Kennett

NB: Husk det store jule-/ophørsudsalg
Lørdag 10. december kl. 10.00-13.00
Søndag 11. december kl. 10.00-14.00
Priserne er disse 2 dage specielt lave, da shoppen gerne skal tømmes.
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SENI ORK L UB B E N

Ingen afslutning i Seniorklubben
Seniorklubben har ingen afslutningsturnering, men fortsætter ufortrødent med
tirsdagsturneringer i vinterperioden,
såfremt vejret tillader det. Kun sne på
banen er en virkelig forhindring for seniorerne.
I stedet for afslutningsturnering markeredes afslutning på sommersæsonen
med frokost og generalforsamling den
første tirsdag efter efterårsferien. Ikke
færre end 92 deltagere i årets generalforsamling er udtryk for en forening
med stor aktivitet og engagement.
I foreningsåret fra 1. oktober til 30.
september er der afviklet 38 almindelige

tirsdagsturneringer med i alt 2.326 deltagere og altså 61 deltagere i gennemsnit pr. turnering. Omkring 150 spillere
har deltaget i en eller flere af Seniorklubbens turneringer i det forløbne år.
Derudover har klubben deltaget i 6 venskabsturneringer, 3 på hjemmebane og
3 på udebane, haft en meget vellykket
udflugt til Mariagerfjord Golfklub med
38 deltagere og en meget vellykket tur
til Schleswig-området, hvor 48 spillere
deltog. En gennemgående turnering
over 10 tirsdage blev vundet af Lise
Morthorst-Jensen og Henning S. Hansen.

Ny restauratør i Mollerup

Foto: Kim Haugaard
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Det er med glæde, at vi
kan byde Simon Borre
Hansen velkommen som ny
forpagter af restauranten i
Mollerup Golf Club.
Simon er et kendt ansigt
i klubben, idet han var kok
i en periode hos den tidligere restauratør. Mange
husker sikkert hans gode
mad.
Vi håber, at medlemmer
og gæster tager godt imod
Simon.

Med Asger Bak som en god dirigent
fik generalforsamlingen et fint forløb.
Birgit Thomsen ønskede at trække sig
fra bestyrelsen. Forsamlingen nyvalgte
Lotte Madsen, og der var genvalg til de
øvrige bestyrelsesmedlemmer.
I Seniorklubben håber vi, at vintervejret lader vente på sig, og at vinteren
bliver kort uden for lange perioder med
sne. Vi har svært ved at undvære vores
tirsdags-kick.
Niels Eilif Hansen

Og så
er der
historien om ...
…et medlem fra Seniorklubben,
der fortalte sin ikke-golfspillende
pensionistven, at seniorerne spiller
golf også om vinteren.
– Hva’ så, når der er sne på banen, – spiller I så med blå kugler?
– Nej, vi spiller med lange underbukser….
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Fejebladet
Tekst og foto: Kim Haugaard
For et par år siden havde
klubben problemer med
tyveri af golfudstyr fra bagskabene i laden.
Derfor blev der indført automatisk låsesystem, således at klubbens medlemmer skulle bruge deres DGU-kort for at
få adgang til laden.
Mange medlemmer syntes åbenbart
ikke, at det var en særlig god ide, og
fandt det alt for besværligt, når golfudstyret skulle hentes. Som løsning på
adgangsproblemet blev først fejekosten
indført, og da den forsvandt, siden hen
erstattet af fejebladet, der så blev sat
i klemme i døren. Nu kunne man så
uhindret få adgang til skabene.

Det er vel næppe fejekosten eller fejebladet, vi kan
takke for, at indbruddene er
hørt op. Det rejser dog uvilkårligt det spørgsmål, om
klubben skal fjerne alt, hvad
der kan sættes i klemme i
en dør. Eller måske i stedet
overveje at lade døren stå
åben i døgnets lyse timer, eller i det mindste i de timer,
hvor klubbens personale er
til stede. - Så kunne fejebladet også frigøres til det, det
oprindeligt er skabt til, nemlig at feje skidt op.
■

Eagle Pro
Golf Car
Electric
Køb den i ProShop

www.progolfcar.dk
If you can’t make an Eagle... buy one
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T I RSDAG SPI G E R N E

Farvel til en god sæson
Tekst: Pia Søby
Foto: Linda Askjær
Tirsdag den 27. september havde tirsdagspigerne afslutningsturnering med 41
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 spillerne. Efterfølgende
havde vi en rigtig dejlig middag i restauranten.
Vi har i løbet af sæsonen været 3540 spillende piger hver tirsdag og også
fået en del nye spillere, hvilket må siges
at være dejligt, – men vi ser selvfølgelig
gerne flere nye spillere om tirsdagen.
Vi har i løbet af året spillet turneringer
mod Kalø, Hammel og Aadalen, som
alle har været på besøg hos os. Desuden
har vi deltaget i Kræftens Bekæmpelses
turnering (Pink Cup), hvor vi også havde
inviteret herrerne til at deltage. Vi fik indsamlet 10.390,- kr. Vi har haft flere gode
sponsorer: Plantorama og Nyt Syn Briller/Jessen Briller, SuperBest, PKV, BDO
Revision samt flere mindre sponsorer.
Desuden har der været en en-dagstur
til den dejlige bane, Stensballegaard ved
Horsens.
Der var præmieoverrækkelse for hele
sæsonen. Eva Løsmar tog 1. pladsen med
53 point, 2. pladsen gik til Inge LeonM OL L ER U P G OL F C L U B

hardt ligeledes med 53 point og 3. pladsen til Inge Krøger også med 53 point.
Eva Løsmar fik førstepladsen på grund
af laveste hcp.
Der var desuden som foregående år
præmier til alle deltagerne til afslutningsturneringen.
Der blev også afholdt ordinær generalforsamling. Forsamlingen godkendte
klubbens reviderede regnskab. Det blev
vedtaget, at turneringsfee for næste år bliver 400,- kr. (undtaget specielle turneringer) og ellers 40,- kr. pr. gang, hvis man
ikke betaler for hele sæsonen. Under valg
til bestyrelsen blev Pia Søby og Rie Kaae

genvalgt, og som nyt medlem blev Inge
Krøger valgt.
Bestyrelsen er herefter som følger: Pia
Søby (formand), Rie Kaae (kasserer),
Tove Jørgensen, Karen Christensen,
Tina Melholt og Inge Krøger.
Som suppleanter blev valgt Jette Tønnesen og Helle Trautner.
I forbindelse med at Anette Balshøj
trådte ud af bestyrelsen, vil vi gerne benytte lejligheden til at takke Anette for
hendes arbejde i bestyrelsen.
Bestyrelsen vil gerne takke alle for en
rigtig god sæson og ser frem til at se alle i
det nye år.
■

Fra venstre ses Rie Kaae, Pia Søby, Annette Balshøj, Tove Jørgensen, Karen Christensen og Anna
Vestergaard
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N Y T FR A SE K R E TAR IATET

Vintersæson på sekretariatet
Af Charlie Herbst
Sæsonen 2011 er nu gået på hæld, og
sekretariatets arbejde er koncentreret
om afslutning af året 2011. Ligeledes
er vi gået i gang med forberedelserne til
sæsonen 2012. Det første, der lige melder sig i den retning, er udsendelsen af
kontingentopkrævningen for 1. halvår.
Denne vil I modtage her i december
med betalingsfrist primo januar 2012
Heldigvis er der rigtig mange, der har
tilmeldt sig til NETS betalingsservice.
Det er vi glade for, da det letter arbejdet
væsentligt i sekretariatet.
Vi har besluttet at intensivere arbejdet
med opfølgning af betalingerne, således
at vi vil kunne rykke for manglende betalinger i sidste halvdel af januar måned. Vi må desværre blankt erkende, at
dette arbejde fylder en del af sekretariatets arbejde de første måneder i det
nye år. Vor opfordring skal derfor lyde:
Hjælp os med arbejdet ved at overholde
betalingsfristerne. Så sparer I også rykkergebyrerne.
Vi i sekretariatet troede, at sæsonen
2011 ville blive en sæson som de normale sæsoner, men nej – regnen har godt
nok drillet en del af sæsonen. Medarbejderne i greenkeeperstaben har gjort,
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hvad de kunne, for at banen skulle være
så spilbar som overhovedet muligt, og
hatten af for det.
Jeg har netop i dag læst i avisen, at
vinteren 2011/12 vil være noget mil-

dere end sidste vinter, så vi håber at se
en del til vintergolf.
Til slut vil vi ønske alle en rigtig god
Jul og et lykkebringende Nytår.
■

Ifølge vejrguderne får vi ikke lange perioder med sneklukning af golfbanen. Foto: Kim Haugaard.
M O L L E RUP GO LF C LUB

T RI VSEL SUDVA L GE T

Klubaften i Mollerup
Trivselsudvalget arrangerer i vintersæsonen nogle klubaftener, så medlemmerne i den golftynde periode kan
mødes i klubben til hyggeligt samvær.
Første klubaften løb af stabelen den
2. november, hvor 75 medlemmer var
mødt op for at få golfinspiration fra
Bravo Tours. En god aften, hvor mange

golfspillere sikkert fik lyst til at skifte det
kolde og mørke danske vinterklima ud
med varmere himmelstrøg og flotte, udfordrende golfbaner.
Tirsdag den 17. januar bliver der en
aften med vinsmagning og lidt lækkert
at spise. Torsdag den 9. februar vil vi
gentage succesen med regelaften med

Merete Grønvold, og tirsdag den 28.
februar vil Finn Havaleschka tale om
golfpsykologi. – Sæt X i kalenderen.
Vel mødt til hyggelige klubaftener i
Mollerup.
Niels Eilif Hansen

Der er gang i de frivillige grønne hænder
Af Bent Kjeldsen
Vi berettede i sidste nummer af
”Molligan” om den flok medlemmer,
som beredvilligt har meldt sig til at
bidrage til at skabe en smukkere
finish på udenomsarealerne ved

klubhuset. Der er allerede sket en
del, men det vil først for alvor være
til foråret, at der kommer gang i det
frivillige ”havearbejde”.
Det gælder blandt andet et større
oprydningsprojekt på trekanten ud
for teestedet på hul 6. Hensigten er

at skabe en pæn og præsentabel
indkørsel til Mollerup Golf Club i stil
med, hvad man ser i mange andre
golfklubber. Baneudvalget har et
ønske om at placere en kæmpesten
ved indkørselen og med Mollerup
Golf Club + gerne logo indgraveret.
Man håber samtidig at kunne placere
to lysspots i jordniveau, så stenen
kan være belyst, når det er mørkt.
Etablering af dette ”navneskilt”
afhænger dog som så meget andet
i denne tid af klubbens økonomiske
formåen.
■

600 planter vil fremover pynte foran klubhuset,
takket være planteholdet Svend Erik Have,
Christian Thomsen, Birgit Thomsen, Jørn Krog
Nielsen og Børge N. Møller.
Foto: Niels Eilif Hansen.

M OL L ER U P G OL F C L U B
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Støt vore sponsorer og annoncører – de støtter os
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Advokatfirmaet Abel & Skovgaard-Larsen

Danske Bank

AKTIV tryk i/s

Design-House

Alm.Brand

Dynamicweb Software A/S

Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S

Flexiket

Arrow ECS Denmark

Flink Halling-Overgaard & Partnere

Barberen

green2green

BDO

Handelsbanken

Børge Mouritsen

Helios Consult

Carlsberg

Interlex Advokater

Chas E

Jessen Briller

CinemaxX

Jørgen Guldmann

CONTIGO PRINT GROUP A/S

LA TOUR Hotel/Restaurant/Bar

M O L L E RUP GO LF C LUB

Støt vore sponsorer og annoncører – de støtter os
Malerfirma Bjerregaard & Co. A/S

Sharp Center Egå A/S

Nordea

Sparekassen Østjylland

OK Benzin & Olie

Spar Nord

P. Clausens Fiskehandel ApS

STS Ugelsø

PL Radio & TV A/S

SuperBest Risskov

PL Vinimport

Søgaard Ejendomme

ProGolfCar

Vinde Design

PW Stål

AAEN A/S

Queens Arms

Aarhus Lokalbank

SHARKS golf

Molligan ønsker alle sine læsere, annoncører og sponsorer
en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
M OL L ER U P G OL 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

