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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-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
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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

Vidste du...
… hvorfor en af Mollerups
succesrige matcher hedder
Rasmus Klump match?
I klubbens start var der kun
10 – 12 ”tirsdagsdamer”.
Dameudvalget med bl.a.
Lene Jørgensen ville i 1993
gerne have en papegøjematch som i andre klubber, - en match, hvor
damerne
udfordrede
mændene.
Lene Jørgensens mand,
Karsten Jørgensen, kontaktede Midtbank for at
høre, om de ville sponsorere en pokal. Det, syntes

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
Eliteudvalget
Bjarne Svensson
8617 7603
strange-svensson@os.dk
Juniorudvalget
Hans Chr. Bech Thøgersen
8617 8917
hcbt@mail.dk

banken, var en god idé. Men da Karsten ville hente pokalen, havde
banken glemt alt om det. Så han
fik i stedet bankens sparebøsse,
Rasmus Klump, med hjem!
Sådan kom matchen til at
hedde Rasmus Klump match,
hvor damerne udfordrer herrerne i hulspil. Den afvikles
i begyndelsen af august, og
Rasmus Klump får blå hue
på, når herrerne vinder, og
rød hue, når damerne vinder. Huerne fulgte ikke med.
Dem har nogen i dameudvalget strikket.
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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
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Charlie Herbst, ch@mollerupgolfclub.dk, tlf. 8944 9492
Alf Lund, tlf. 8612 1850
Tryk og layout:
Grafisk Hus Løgstør, tlf. 9867 1072
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ordinær
generalforsamling
tirsdag den 29. marts 2011
kl. 19.00

i klubhuset
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Handelsbanken
– stærkere end nogensinde
•
•
•
•

En tryg og stabil bank, hvor tingene er i orden
Høj kundetilfredshed
Din stærke lokale bank
Danmarks stærkeste boligfinansiering

LIGE NU
PrioritetsLån fra

1,94% p.a.*
*Pr. 15/11-2010 – ÅOP 2,02%

Åboulevarden 11-13 / 8000 Århus C / tlf. 4456 5300
aarhus@handelsbanken.dk / www.handelsbanken.dk/aarhus
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formandens l e d e r

Refleksioner efter en anderledes sæson
Af Jørgen Østergaard Nielsen,
klubformand
Den mørke tid har igen holdt sit indtog på de nordlige himmelstrøg og igen
sænker stilheden sig over aktiviteterne i
klubben. Dog er der stadig tegn på liv.
Et stort antal medlemmer, herunder
ikke mindst Seniorklubben, trodser de
relativt dårlige betingelser og fortsætter ufortrødent med at dyrke sporten og
ikke mindst fællesskabet, næsten uanset
vind og vejr. Betingelserne er absolut
ikke gode dette efterår. Den megen regn
har efterladt store områder på banen
mere eller mindre under vand med det
resultat, at ikke alle huller kan holdes
åbne. Forhåbentlig arter vejret sig således, at vi i modsætning til sidste vinter
kan spille vinteren igennem, hvilket vi jo
lige var blevet vant til gennem flere år.
Men vejret er vi som bekendt ikke herre
over og måske også godt for det.
Vinterpausen giver også lejlighed til at
reflektere over året, der gik. Hvad var
godt, og hvad kunne vi ønske os bedre? 3
forhold falder lige for. Den korte sæson,
byggeprojektet og trivslen i klubben.
Den korte sæson
Den korte sæson var først og fremmest betinget af den lange og hårde
mollerup g o l f c l u b 

vinter. Det er mange år siden, vi måtte
udsætte åbningsturneringen i mere end
en måned. Den lange vinter medførte,
at vore greens blev åbnet meget senere
end normalt og sammen med forsinkelsen af byggeprojektet medførte dette,
at mange af forårets traditionelle turneringer måtte aflyses. Den lange og
hårde vinter medførte naturligvis også
problemer for mange andre klubber, så
mulighederne for at spille golf var meget begrænsede i første halvdel af året.

nære generalforsamling den 27. oktober
2010, bakkede op om bestyrelsens forslag til finansiering af overskridelsen på
byggebudgettet. En overskridelse, som
vi dybt beklager, men som efter vor opfattelse var uundgåelig.
Projektet er endnu ikke helt afsluttet.
Entreprenøren har fået kasseret facaden
mod gården af brandvæsenet og skal
derfor udskifte denne. Gårdspladsen er
ikke accepteret og skal rettes op, og vejen vest for bagladen skal omlægges. Alt
sammen for entreprenørens regning,
men til gene for os. På grund af finansieringsproblemet blev den indvendige
udsmykning samt færdiggørelsen af beplantning mv. udsat. Dette vil naturligvis blive færdiggjort i løbet af vinteren
og foråret, således at det er afsluttet inden sæsonstarten 2011.
Bestyrelsen er klar over, at bestyrelsesarbejdet i en klub til tider kan være
øretævernes holdeplads. Med mange
medlemmer og et stort kontingent er
forventningerne til driften af klubben
naturligvis meget forskellige, men alle

Byggeprojektet
Byggeprojektet har været bestyrelsens
store udfordring og medlemmernes store samtaleemne. Igen har vejret spillet
en rolle, idet den hårde vinter medførte
en væsentlig forsinkelse og fordyrelse af
projektet.
Bestyrelsen har måttet lægge øre til
megen kritik af håndteringen af byggeprojektet, berettiget eller uberettiget.
Det må medlemmerne selv bedømme.
Der skal ikke herske tvivl om, at bestyrelsen i hele forløbet har truffet beslutninger, der efter vor opfattelse var i klubbens (læs: ...grundlæggende vor fælles opgave
det store flertals) interesse.
Det var derfor også meget at skabe betingelserne for Danmarks
glædeligt, at et meget stort hyggeligste golfklub...
flertal på den ekstraordi-
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fo r m a n d e n s l eder
ønsker selvsagt egne interesser tilgodeset i størst muligt omfang. Det er derfor
en for bestyrelsen nødvendig forudsætning, at vi handler i overensstemmelse
med flertallets ønsker og krav. Men kritikken påvirker og er med til at begrænse den enkeltes lyst til at bruge en meget
stor del af fritiden til et frivilligt arbejde
på disse betingelser. Blandt andet derfor
har flere af bestyrelsesmedlemmerne
tilkendegivet, at de ikke ønsker genvalg
ved den kommende ordinære generalforsamling i marts 2011. For mit eget
vedkommende er det også ved at være
tiden for afløsning. Jeg har nu siddet i

bestyrelsen siden 1994 og siden 2002
som formand og fratræder senest, når
min valgperiode udløber i 2012.
Trivslen i klubben
Trivslen i klubben er det altafgørende. Den har i år været meget påvirket
af den nævnte negative holdning til
byggeprojektet og ikke mindst bestyrelsen. Den til enhver tid siddende bestyrelse har naturligvis ansvaret for, at
rammerne er til stede, herunder ikke
mindst at økonomien er i orden, og at
klubbens strategi er i overensstemmelse
med medlemmernes ønsker. Det er

bestyrelsens holdning, at klubben først
og fremmest er for medlemmerne, men
at vi også skal være åbne for sponsorer,
firmaarrangementer mm. Alt sammen
noget, der giver liv i klubben, og som
bidrager til klubbens image og økonomi. Men, som det også fremgår af flere
medlemmers indlæg i bladet, så er det
grundlæggende vor fælles opgave at skabe betingelserne for Danmarks hyggeligste golfklub. Jeg tror på, at medlemmerne har ønsket og viljen til, at dette
igen bliver virkelighed.
■

flexiket branding that sticks

Danmarks mest
innovative
etiketløsninger
flexiket as • Sindalsvej 3 • DK-8240 Risskov • Denmark
tel.: +45 86212122 • fax: +45 86212410 • info@flexiket.dk • www.flexiket.dk
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generalforsam l i n g

Mørke efterårsskyer over Mollerup
- men nu lysner det
Af Niels Eilif Hansen
Mørke, regntunge skyer har ikke
været ene om at påkalde sig medlemmernes interesse i eftersommeren og
efteråret. Også likviditetsproblemer i
klubben som følge af overskridelser på
byggeprojektet kastede tunge skygger
over klublivet.
For at få løst problemerne indkaldte
bestyrelsen til ekstraordinær general-

forsamling den 14. september 2010,
og interessen for at deltage og for klubbens fremtid var stor. 329 medlemmer
med 84 fuldmagter, repræsenterende i
alt 413 af klubbens medlemmer deltog.
Debatten blev heftig, diskussionerne
kom vidt omkring og der blev også rejst
en del kritik af bestyrelsens håndtering
af byggesagen. Indlæggene og den applaus de fik, efterlod indtryk af, at der
ikke i forsamlingen var opbakning til
bestyrelsens forslag. Samtidig blev der

dog fra medlemsside konstruktivt peget
på andre løsningsmuligheder end dem,
der var foreslået af bestyrelsen. Under
indtryk af, at der ikke kunne opnås flertal for et af de fremsatte forslag, besluttede bestyrelsen at trække forslagene
tilbage og afbryde generalforsamlingen.
Likviditetsproblemerne blev således
ikke løst i første omgang. Bestyrelsen
indkaldte derfor til ny ekstraordinær generalforsamling den 27. oktober 2010
for at få vedtaget et ændret forslag, udarbejdet med udgangspunkt i de synspunkter og forslag, der fremkom under
den første ekstraordinære generalforsamling. Igen viste medlemmerne stor
interesse for klubbens ve og vel. 259
medlemmer med 107 fuldmagter, repræsenterende 366 medlemmer deltog.
Efter en kort drøftelse blev det fremsatte
forslag vedtaget med overvældende majoritet: 314 JA-stemmer mod 48 NEJstemmer.
Med generalforsamlingens beslutning
letter skyerne over Mollerup. Det lysner,
og vi kan alle se frem til et nyt forår, - en
ny sæson, hvor glæden over golfspillet
og vores nye klubfaciliteter får overhånd
i Danmarks hyggeligste golfklub.
■

Foto: Alf Lund
mollerup g o l f c l u b 
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da n m a r k s h y g geligste golfklub

Hvordan lever vi op til at være Danmarks
hyggeligste golfklub?
Af Bent Kjeldsen
Der er hyggeligt i Mollerup Golf Club. Den seneste tids uro
omkring klubhusbyggeriet og overskridelsen af budgettet har imidlertid
sat sine spor på atmosfæren i klubben.
Nogle medlemmer føler, at vort slogan
”Danmarks hyggeligste golfklub” klinger lidt hult i øjeblikket.
Den ekstraordinære generalforsamling den 27. oktober fik en meget positiv
udgang med et overvældende flertal for
bestyrelsens forslag til inddækning af
overskridelsen på klubhusbyggeriet. Nu
er der sat punktum for en indimellem
ophedet debat. Hullet i kassen er lukket
- og nu skal vi videre. Vi skal have alle
”hængepartierne” fra byggeriet gjort
færdige, så der kommer den rigtige finish over de nye lokaliteter.
Derefter bliver opgaven for alle vi
”Mollerup´ere” at fylde rammerne ud
med den rette Mollerup-atmosfære og
-klubånd, så vi får bekræftet udsagnet
om Mollerup som ”Danmarks hyggeligste golfklub”. Gode fysiske rammer
er udmærket, men de skaber ikke ånden
og trivselen. Den skabes alene af de
8

mennesker, der udgør klubben. Ansvaret påhviler os alle, og håbet er, at vi formår at leve op til ansvaret til glæde for
klubben og til glæde for os selv. Det drejer sig om holdninger og om adfærd og
om vilje til at ændre på tingenes tilstand.
Der er ingen grund til at tvivle på
medlemmernes ønske om, at Mollerup Golf Club skal være et sted, hvor
vi alle elsker at komme, og som udover
golfglæderne også indeholder positive
menneskelige værdier i omgangen med
ligesindede.
Hvad kan vi så konkret gøre for at leve
op til mottoet om Mollerup som Danmarks hyggeligste Golf Club ? MOLLIGAN har bedt seks tilfældigt udvalgte
medlemmer om her i bladet at komme
med deres svar på dette spørgsmål.

Hanne Jakobsen,
medlem nr. 1423

Tænk og Vær positiv.
Den seneste lange tid er man,

uanset næsten hvem man har mødt
og talt med, på og om Mollerup Golf
Club, blevet mødt af en form for negativitet, som har været selvforstærkende
– jeg syntes vi længe har kørt i ring.
Vi har jo alle en mening om klubhusbyggeriet, overskridelse af budget, ekstra indbetalinger/lån, kontingentforhøjelse, restauranten, dårlig sæsonstart,
dårlige greens og meget andet.
Er det ikke nu tid til at slå en streg i
sandet og komme videre, langt de fleste af de ømtålelige emner kan der ikke
ændres på.
Lad os igen blive Danmarks hyggeligste golfklub. Hold de negative udsagn
for dig selv eller bedre, vend dem til noget positivt og spred budskabet, og giv
måske en hjælpende hånd til færdiggørelsen.
Ryk 2010 ud af kalenderen og start
2011 med et nytårsforsæt om at være
positiv.
PS. Der er kloge hoveder, som mener,
vi lever længere, når vi ser positivt på
tingene – og det vil da være dejligt at
have udsigt til endnu flere år på golfbanen.

mollerup golf club

da n m a r k s h y g geligste golfklub

Helle Ernst,
medlem nr. 893

Jeg har tænkt meget over, hvordan det var i gamle dage.
Alle hilste på hinanden, nye medlemmer følte sig velkomme. Terrassen var
altid fyldt til bristepunktet med glade
mennesker, der alle hyggede sig sammen. Åge Bent modtog nye, gamle og
unge spillere med smil. Børnene kunne
bare bestille, og far og mor betalte, når
de kom i klubben. Det er sådan, mine
minder fra de gode gamle dage er. Man
kunne altid få et let måltid til rimelige
penge, og Åge Bent var meget tilstede i
”Det 19. hul”.
Der er et gammelt ordsprog, der siger
”smil til verden, og den smiler til dig”.
Jeg er nok ikke den rette at spørge, da
jeg ikke er kommet meget i klubben de
sidste fem år, men forhåbentlig kommer
jeg til at tilbringe megen tid i klubben.
Jeg håber, at ånden fra tidligere tider
kommer tilbage, så vi kan mødes og
hygge os i de nye klublokaler.

molleru p g o l f c l u b 

Per Møller,
medlem nr. 829

Der er næppe tvivl om, at
klubhusbyggeriet – fra de første
planer forelå og til den ekstraordinære
generalforsamling den 27. oktober sluttede – har trukket dybe spor og måske
også gravet grøfter i medlemsflokken i
”Danmarks hyggeligste golfklub”.
Den altoverskyggende opgave bliver
derfor at få fjernet den misstemning,
som har bredt sig mere og mere i ovennævnte periode.
I processen skete der desværre det,
at tonen i debatten blev mere og mere
personfikseret, og enkelte medlemmer
gik langt over stregen i deres verbale angreb på bestyrelsen i almindelighed og
formanden i særdeleshed. Uanset om
bestyrelsen har begået fejl (f.eks. har undertegnede savnet fyldestgørende kommunikation undervejs), så har kritikken
været helt urimelig over for de medlemmer af klubben, som har påtaget sig et
bestyrelsesansvar, og som har udført et
meget stort arbejde i deres fritid - ikke
mindst i den forløbne periode.
Det er mit håb, at vi kan afvikle den

kommende ordinære generalforsamling i en saglig og ikke mindst civiliseret
atmosfære – det vil for mig at se være
altafgørende for, om vi igen kan leve op
til sloganet ”Danmarks hyggeligste golfklub”.
Her har alle medlemmer et ansvar.
Heldigvis har der også været positive tiltag i den forløbne periode – ikke
mindst ”Trivselsudvalgets” arbejde med
at kortlægge ønsker og behov fra medlemmerne, og ”idékassen” rummer allerede mange forslag, som kan fremme
trivslen og sammenholdet i klubben forhåbentlig kommer der snart for alvor
gang i flere af disse ideer.
Især vil jeg opfordre til, at der bliver etableret flere arrangementer, som
går på kryds og tværs af ”klubberne
i klubben”. Det er min oplevelse, at
der er en tendens til, at de forskellige
afdelinger/”klubber” er sig selv nok, og
det er bestemt ikke fremmende for sammenhold og klubfølelse.
Nu har vi rammerne, og hvis vi også
har viljen, så bør vi snart igen kunne
leve op til vores slogan – ”Danmarks
hyggeligste golfklub”.
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Arne Svensson,
medlem nr. 1584

Da jeg blev stillet over for
spørgsmålet om, hvordan vi lever op til dette motto, satte jeg mig til
at undersøge, hvad ordet ”hyggelig”
egentlig dækker over. Det kan jo anvendes i mange situationer og med diverse
betydninger. Hygge er et ord, der efter
sigende kun findes på dansk og norsk og
er kraftigt forbundet med den danske
nationalkarakter. Hygge omfatter såvel
en følelse, en stemning og en handling.
Ordet anvendes også i sammensætninger, fx i den snart aktuelle ”julehygge”.
Endvidere findes det som et verbum,
eks. ”kom lad os hygge os”. Og som et
adjektiv, eks. ”et lille hyggeligt hus med
græs på taget”. Ordet hygge indebærer
noget rart, afslappet, trygt og genkendeligt. Oftest forbindes hygge med social
omgang – at man mødes for at hygge sig
og gerne med lidt god mad og drikke.
Hvad skal der så til, for at vi kan leve
op til vort motto?
Først og fremmest skal rammerne
om vor klub være i orden, og efter de
begivenhedsrige generalforsamlinger
10

med baggrund i et ganske betydeligt
”overforbrug”, burde den sag jo være
løst med det seneste tilsagn om ekstraordinært indskud på kr. 1000,-, men det
synes ikke helt at være tilfældet. I mine
øjne mangler der en finish i vore fælleslokaler – det kunne være lidt blomster,
vægpynt eller lignende, som gjorde vore
lokaler hyggeligere. Udenomsarealerne
er heller ikke færdige, men lad os nu forudsætte at alt dette er i orden til den nye
sæson.
Ligeledes bør der efter en golfrunde
være mulighed for at få en enkel sandwich, en pølse og et lettere måltid i cafeen. Et minimumskrav må være, at der
uden for de gældende åbningstider er
adgang til drikkevarer, herunder varme
drikke.
Som bekendt er smilet den korteste
vej mellem 2 mennesker – så når du
møder en på din vej, så hils og smil –
måske er det en greenfee spiller, som
kan tage hjem til sin klub og fortælle,
hvor flinke vi er i Mollerup. Det samme
gør sig naturligvis også gældende, når vi
besøger andre klubber, således at vi på
denne måde skaber et godt renommé
for Mollerup Golf Club.
Deltag i de forskellige turneringer,
herunder begynder-, tirsdagspiger-,
torsdagsherrer- og seniorklubturneringer. Du kan her skabe nye kontakter og
venskaber for fremtiden.
I bund og grund er det helt op til os

selv, om vi har ”Danmarks hyggeligste
Golfklub”.

Martin Højgaard
Have,
medlem nr. 2179

Jeg er forholdsvis nyt medlem
af Mollerup Golf Club, idet jeg
fik min banetilladelse i august
2009. Allerede den første gang, jeg
mødte op i klubben, bemærkede jeg den
gode stemning og positive omgangstone, der hersker blandt medlemmerne.
Alle hilste på hinanden, og jeg følte mig
straks godt modtaget.
Det er klart, at forholdene ikke har
været de bedste gennem vinteren og
foråret, hvor bl.a. byggearbejdet generede en del, men hvor også den specielt
hårde vinter med megen sne og det sene
forår har generet temmelig meget. Til
trods for det er det dog min oplevelse, at
vi i langt overvejende grad har fastholdt
den gode og positive omgangstone, der
giver en god følelse af et fællesskab
blandt medlemmerne. Jeg kan kun opfordre til, at vi alle fortsætter i den positive ånd, så vi også i fremtiden kan få
gode og positive oplevelser, når vi spiller
golf i Mollerup.
mollerup golf club

danmarks hyggeligste golf k l u b

Lotte Halleløv,
medlem nr. 1374

”Smilet er det lys i dit ansigts
vindue, der fortæller, at der er nogen hjemme!”
Dette kinesiske ordsprog har jeg hængende på min opslagstavle på min arbejdsplads.
Hvor kan man komme langt med et
smil – og en humoristisk bemærkning –
selv i de mest kedelige og trælse situationer. Og hvor meget betyder det ikke, at
få et smil tilbage eller en sjov bemærkning. Dagen er reddet!
Efter en noget turbulent sæson i Mollerup Golf Club, hvor vi alle er blevet
testet på tålmodighed og tolerance, har
vi nu fået et rigtig flot, lækkert og indbydende nyt klubhus.
I dage og uger har vi vandret fra Fultonsvej til hul 1, trækkende med vores
udstyr ad Mollerupvej. Forbi store,
larmende maskiner, der svinede alt til,
mens de gravede. Og vi kunne ikke se,
at der overhovedet skete noget! – Golf,
det skulle vi spille! Og drikke kaffe og
øl i teltet på ”camping-pladsen” hos
Søren. Det skulle vi også! Og under
mollerup g o l f c l u b 

omstændighederne blev det faktisk helt
hyggeligt. Når det nu ikke kunne være
anderledes.
Vi bandede og svovlede lidt undervejs,
sådan er vi mennesker jo, når det ikke er
så bekvemt, som vi gerne vil have det –
men vi overlever det som regel, med et
smil og lidt humor.
Nu har vi lige indviet de flotte nye
omgivelser og glæder os til den kommende sæson i vores dejlige golfclub.
Mon ikke de fleste synes, det har været
værd at vente på, de ekstra penge, diskussionerne og de ekstra generalforsamlinger til trods.
Og mon ikke også, der kommer et

håndtag udvendigt på døren, så vi kan
gå fra terrassen og ind i Sørens hyggelige cafe? - ellers må vi fortsætte med at
trække på smilebåndet over det.
Jeg håber personligt at møde en masse glade golfspillere på banen i 2011– og
håber, at de vil vinke tilbage til mig og
til andre, der ”hilser på”. Det giver en
rigtig god stemning – også selv om man
ikke lige kan se, hvem det er, man vinker
til.
■

Hygge på vores nye terrasse.

Foto:Alf Lund
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Juleudsalg i ProShoppen
lørdag 18/12 kl. 10.00-13.00 og søndag 19/
12
kl.
1

5 stk. Cleveland
Hybrid damesæt
6 stk. jern (6-SW)
Normalpris 5.700,JulePRiS

SPeCialTilbud
Calvin Green
Windstoppere

Cleveland herre CG
Gold jernsæt (4-PW)

4.200,-

Ved køb af sæt får du 1 stk hybrid 5
jern (værdi 1.099,-) samt gavekort til
2 golﬂektioner.

Normalpris 3.999,JulePRiS

2.999,-

Ved køb af sæt får du gavekort til 2
golﬂektioner.

nu

÷50%

Findes ikke bedre og billigere!

Masser af gode tilbud
på bags - sko - bolde handsker

f.eks.

.00
-13
00
0.

Vi gentager sidste års succes med stort juleudsalg med store rabatter, f.eks.

15 Pinnacle bolde

i kasse. Herre/dame
Max. 3 ks. pr. kunde
kun

100,-

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
Søren og Kennett

Vil selv
Kan selv
Må selv
Så enkelt er det!

Hvad, der betyder noget for dig, er en sag
mellem dig og din kunderådgiver, og i Handelsbanken har din kunderådgiver mandat til selv at
træffe beslutninger. Fortæl os, hvad der skal til
for at gøre dig tilfreds.

Åboulevarden 11-13 / 8000 Århus C / tlf. 4456 5300
aarhus@handelsbanken.dk / www.handelsbanken.dk/aarhus
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Glimt fra årene 1996 – 2009 i
Mollerup Golf Club
Af H.C. Ralking
Der bygges og der plantes
”Den barske vinter forsinkede vores byggeri af det nye hus…” lød det
i formandens beretning på generalforsamlingen. Nej, det er ikke et aktuelt citat. Året er 1996, formanden Henning
Schou og det nye hus er bagladen, som
erstatter den gamle lade. Der sker hele
tiden noget i Mollerup. 18 hullers banen er taget i brug for nylig, og i Molligan har Inge Hansen et stort indlæg
med opfordring til medlemmerne om at
sponsorere et træ på de nye huller. Det
koster 150 kr., og man kan selv være
med til at plante træet. Gad vist, hvor
mange træer, der blev plantet og hvor
mange, der har overlevet?
Klublivet udfoldede sig også på andre fronter. Selvom der ikke kan spilles golf, kan man jo godt mødes og
have det hyggeligt. Gennem flere år i
1990’erne arrangerede Knud Theis og
Ole Wind klubaftner om vinteren. Der
var vinsmagning, regelaften, aftner med
foredrag om udstyr, middag med musik og sang osv. Og på vinterens sidste
klubaften blev glemte effekter bortsolgt
mollerup g o l f c l u b 

på auktion på ”Mollerup marked”. Jo,
initiativ og aktiviteter boblede i den nye
selvstændige klub.
Det er i 1990’erne, interessen for golf
vokser markant. I 1990 var der 62 klubber i DGU med 41.266 medlemmer. I
1995 var der 117 klubber med 74.963
medlemmer. I Mollerup GC var medlemstallet 982 pr. 30. april 1996, heraf
752 seniorer. Og da der ifølge klubbens
vedtagelser kun måtte være 750, betød
det, at der blev lukket for tilgang og oprettet venteliste. Gennemsnitsalderen
for medlemmerne var 45,58 år.
Den første Pro/AM – og ny banerekord
Lørdag den 20. juli 1996 mødtes 22 af
landets professionelle golfspillere og 66
amatører til Skelmose Consulting Pro/
AM match – den første Pro/Am i Mollerup. Blandt pro’erne var også Mollerups gamle træner Børge Fransson. Der
var en samlet kontant præmiesum på
37.000 kr. til pro’erne, og til amatørerne
var der præmier til en samlet værdi af
20.000 kr. Vinder blev Steve Smith, fra
Gyttegård, med 68 slag. Ny banerekord.
En ganske anden form for turnering

var Mollerup Open, der blev spillet
hver tirsdag formiddag. Her var reglen, at man skulle være fyldt 40 for at
deltage. Denne hyggeturnering var på
årsbasis klubbens største, hvad deltagerantal angår.
Små forbedringer er også fremskridt
I Molligan fra februar 1997 kan sekretariatet meddele, at ”Vi har fået
fremstillet en baneguide over vor bane.
Denne kan afhentes gratis på sekretariatet.” Og forsiden af Molligan fra februar 1998 er prydet af et billede med
en ny flot indgangsportal (på hjørnet
ved hul 6).
Den 1. juli 1998 tiltrådte Søren Rolner som pro og på Molligans spørgsmål
om, hvor længe han bliver som træner
i Mollerup, svarer han: ”Det kan ingen
vide – men jeg har bestemt ikke planer om noget som helst andet – så jeg
bliver her!” Og så var det i øvrigt den
4. august 1998, at Rasmus Klump for
første gang fik rød hue på, da pigerne
vandt den traditionsrige match.
Året efter, 1999, vandt Søren Danmarksmesterskabet for klubpro’er, som
13

gl i m t f r a å r e n e 1996-2009
blev spillet på Himmerland Golf &
Country Club’s New Course, med 6 slag
foran konkurrenterne. Søren blev på
den baggrund udtaget til at repræsentere Danmark ved EM for klubpro’er.
Nye banerekorder og seniorklubben bliver til
Den 31. maj 2001 blev der sat ny banerekord ved torsdagsherrernes match.
Niels Jeremiassen gik i 66 slag på en
runde med 5 birdies og 13 par.
Og så var det i 2001, Thomas Bjørn
spillede mod 18 forskellige juniorer på

edrives

14 Den gamle lade n

18 forskellige baner på én dag. Turen
mellem hullerne foregik – forstås – i
helikopter, som den 24. juni landede
på det dertil markerede område på hul
13. Juniorerne havde spillet om, hvem
der skulle møde Thomas Bjørn, og det
blev 15 årige Christian Vinther. Mange
tilskuere var mødt frem. Det blev til
19 minutter og 30 sekunders besøg af
Thomas Bjørn, hvor han spillede hul
17 i par. Det betød, at han lige akkurat
vandt med 4 - 2 mod Christians 5 – 2.
Også på de indre linjer sker der noget i

marts
de (Molligan,
a
gl
a
b
y
n
l
ti
s
d
for at give pla

)

1995, forsiden

2001, for det blev året, da klubben fik
sin egen hjemmeside. Og der sker en
sammenlægning af Seniorgruppen og
tirsdagsmatchen Mollerup Open, som
bliver til Mollerup Senior Klub, som
spiller på banen hver tirsdag formiddag.
Den 30. april 2002 kan klubben fejre
sit 10 års jubilæum. Det blev fejret med
en jubilæumsmatch den 27. april med
tilhørende stor fest. Og det har sikker
været en god fest, for matchledelsen må
efterfølgende beklagende meddele, at
”Desværre gik den eneste, håndskrevne
officielle resultatliste tabt under festen
eller den efterfølgende oprydning.”
Samtidig kan klubben tage det ombyggede klubhus i brug (klublokaler på
1. sal mv.), og 2002 blev også året, hvor
det blev muligt at betale kontingent via
PBS.
De seneste år, - kalejdoskopisk
set
Og hvad er der så sket de seneste år?
Hvad skete der af udvikling på og omkring banen? Hvad skete der i klublivet? Rigtig mange af Molligans læsere
har selv oplevet disse år i klubben, så vi
tager kun lige et par hovedpunkter fra
hvert år.
År 2003 vil blandt andet blive husket for 2 matcher, der udviklede sig lidt
usædvanligt. Ved åbningsmatchen steg
raketten til vejrs – vel sådan ca. 4 meter,
– hvorefter den foretog en 90 graders
mollerup golf club
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manøvre for vandret flyvning. Jord til
jord missilet eksploderede faretruende
tæt på helt uskyldige golfspillere på hul
1. Og ved årets PL Vinimport Match
den 28. september var der 62 deltagere,
som startede, men kun 61 fuldførte. For
en drat’ i søen! Når man ikke bare vil
opgive bolden, men vil forsøge at spille
den fra søkanten er det ikke uden risiko.
Deltageren oplevede, at hælene bare
sank dybere og dybere, og de siv han
greb efter, var ikke til megen hjælp, - så
han endte med at ramme vandet. Men
han fik dog en flaske rødvin for sin store
fighterånd. Andre gik det bedre på golfbanen i 2003. Molligan kan berette, at
ikke mindre end 14 golfere har scoret
hole-in-one det år.
Der rapporteres ikke om de helt store
begivenheder i 2004, men the 19th hole
får dog ny servicevogn med køleskab, så
Søren nu kan servere kolde drinks og
sandwich på banen.
I 2005 får gårdspladsen en ansigtsløftning og hovedbygningen bliver fraflyttet. Eliteafdelingen tager initiativ til at
oprette en erhvervsklub og pr. 1. december indføres GolfBox.
I marts 2006 er ventelisten på godt
350, hvilket svarer til 5 – 7 års ventetid
for dem nederst på listen. Der er 864
seniormedlemmer. Fredag den 16. juni
2006 blev en bemærkelsesværdig dag i
klubben. Ved årets Pro-Am satte klubbens amatørspiller med lavest handicap,
mollerup g o l f c l u b 

Christian Vinther, ny banerekord med
65 slag. Han fik dog kun lov at nyde det
i 20 minutter! Så kom Søren Rolner ind
med en runde i 63 slag. Det er 8 slag
under banens par. Runden bød på 8 birdies og 10 par. Begge fik scorekortet op
på væggen i klubhuset. En rekordholder
for amatører og en for professionelle.
Torsdag den 10. august kunne Jesper
Vinther dog tangere Sørens rekord, idet

han også gik en runde i 63: 9 birdies, 8
par og 1 bogey.
2006 var også året, hvor vi startede
med sandkassegolf, dvs. golføvelser for
de 3 – 9 årige. Det gælder om at komme
i gang tidligt, hvis man vil drive det til
noget i golf, så måske er der en ny banerekord i vente fra det kuld?
Og så fik vi nyt elektronisk låsesystem,
så adgang til baglade og klubhus nu sker

Molligan, februar 1998, forsiden
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ved hjælp af DGU-kort. Nye tider, - det
var vist også blevet noget nær umuligt at
finde nogen, som ville låse op og i morgen og aften året rundt! Og bestyrelsen
meddeler, at fra og med 1. januar 2007
indføres tidsbestilling.
Tirsdag den 21. august 2007 afholdt
tirsdagspigerne den årlige Pink Cup
Match, hvor hele matchfeen m.v. går til
Kræftens Bekæmpelse. Tove Forsberg
lavede hole-in-one på hul 13, og det udløste en sponsorcheck på 25.000 kr. fra
Willis Forsikring til Kræftens Bekæmpelse. Totalt blev der således overført

41.242 til Kræftens Bekæmpelse. Og så
var der også i august 2007 ekstraordinær
generalforsamling om nye vedtægter og
klubbens køb af ejendommen Mollerupvej 5. Begge dele blev vedtaget.
Tirsdag den 1. juli 2008 havde Seniorklubben for første gang inviteret juniorerne til holdmatch, hvor juniorerne
spillede på hold med 3 seniorer. Baggrunden var et ønske om at lære hinanden bedre at kende på tværs af generationsskel, så vi fremover kan hilse lidt
mere friskt på hinanden, når vi mødes
i klubben. Og juniorerne imponerede

Jespers scorekort
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den ældre generation med flot golfspil.
Matchen er senere blevet en tradition.
En helt anden match var Kaupting
Tour’en (Pro/Am), som blev afviklet
dels i Åldalen, dels i Mollerup 26. – 27.
juni 2008. Vel en af de største matcher,
der er afviklet i Mollerup. Mange frivillige havde meldt sig til at hjælpe, og
klubben høstede stor ros for et godt arrangement.
År 2009 blev indledt med en ekstraordinær generalforsamling den 13. januar.
Her fremlagde bestyrelsen sit forslag til
nyt klubhus, - men det blev ikke vedtaget. Der måtte et par medlemsmøder
og en del udvalgsarbejde til, før bestyrelsen i slutningen af september kunne
få klubhusprojektet vedtaget. Og sidst
på året kunne byggeriet så gå i gang, sådan lige før vinteren satte ind og drillede for alvor.
I begyndelsen af 2009 gennemførte
klubben den første tilfredshedsundersøgelse blandt medlemmerne, og satte
dermed forhåbentlig noget i gang for at
sikre det gode klubliv. Og sidst på året
så vi store maskiner flytte rundt på store
træer, især omkring hul 6 og 8, hvor vi
nu fremover vil kunne opleve træ grupperinger.
Hermed sætter vi så punktum for
denne korte beskrivelse af Mollerups
historie på banen og i klublivet. Meget
er sket, siden Jessens køer græssede her i
1960’erne.
■
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Skal vi igen have lang vinter på golfbanen?

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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Skal vi igen have lang vinter på golfbanen?
Foto: Kim Haugaard

Århus
Åboulevarden 11-13
8000 Århus C
Tlf. 89 30 78 00
Fax 89 30 78 01
aarhus@bdo.dk
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Fra Sejr til Sejr til Sejr!
- 3 generationer spiller ud
Af Bent Kjeldsen
Der er gået golfbacille i
familien Sejr, som MOLLIGANs udsendte møder en lørdag eftermiddag i
klubhuset i Mollerup - eller rettere sagt
den mandlige del af familien Sejr.
For bordenden sidder en pavestolt
farfar, Erik Sejr, omkranset af sønnen
Brian og børnebørnene Frederik og Jakob. De lever på smuk vis op til ethvert
dress code reglement, som de sidder der
i deres harlekinternede sweaters. Golfentusiasmen og – engagementet lyser
ud af dem alle. De elsker den sport, og
de taler gerne om deres fælles lidenskab.
Det ”Sejr’ende” hold består af:
Seniorafdelingen:
Erik Sejr, 64 år, medlem i Mollerup i
15 år, handicap 15,4
Brian Sejr, 43 år, medlem i Mollerup i
15 år, handicap 5,6
Juniorafdelingen:
Frederik Sejr, 10 år, banetilladelse i 2
år, handicap 17
Jakob Sejr, 6 år, har netop fået banetilladelse, handicap 39
Erik har tidligere været ivrig håndboldspiller i CIF, hvor også Brian har
18

slået sine folder, men da håndboldkarrieren var indstillet, skulle formen holdes
ved lige med anden sport, og det blev
golfen, hvor Brian fulgte trop, og de to
udkæmpede så mange brave far og søn
dyster, indtil de yngste skud på stammen
meldte sig ind i legen for henholdsvis 5
og 1 år siden.
Kimen til drengenes golfinteresser
blev lagt, da farfar og farmor skænkede Frederik et Mickey Mouse-golfsæt i
dåbsgave, så han har på det nærmeste
fået sporten ind med modermælken.
Begge drenge er startet med golfen, før
de startede i skolen. Jakob har som den
yngste deltaget i sandkassegolf i Mollerup, før han nu som 6 årig allerede har
erhvervet sig tilladelsen til at spille på
den store bane. Frederik har på samme
måde været igennem Fin Pugholms og
Dorte Graus ”golfskole”, hvor Frederik
boltrede sig i nogle år, indtil han for to
år siden fik banetilladelse til stor bane.
Banetilladelserne er for begge opnået
gennem en bestået optagelsesprøve i såvel praktik som teori.
Frederik er for nylig blevet optaget i
DJGA – Dansk Junior Golf Akademi
– for særlig talentfulde juniorer. Ud-

vælgelsen kom efter en succesrig test
på Hjarbæk Golf. Nu pendler Frederik
med far Brian som chauffør til samling
én gang ugentlig + en hel lørdag hver
måned i Ikast. Det giver pote, og Frederiks ambition er at komme ned på et
1-cifret handicap i sæsonen 2011. Jakob
vil ikke stå tilbage for storebror, så han
melder friskt ud med en målsætning om
handicap 20 næste år – og ja, man skal
ikke blive alt for forbløffet, hvis det lykkes.
Frederiks største force er iflg. ham selv
indspillet, medens Jakob nævner udspillet. På et spørgsmål om, hvor langt han
kan drive, kommer det begejstrede svar
prompte: ”Jeg har været ude på 150
meter. På hul 8 lå bolden helt nede ved
bækken - og så har jeg lige lavet en birdie på hul 2 på Norddjurs Golfs bane”.
Sådan!
Alle 4 Sejr´ere er fulde af lovord om
Mollerups juniorafdeling. Den er rigtig
god, og der er en meget stor cadeau til
udvalg og træner.
Alle tre generationer udtrykker almindelig tilfredshed med Mollerups 18
huller. Dog kunne Frederik godt tænke
sig bedre greens og bedre træningsfacimollerup golf club

F ra Sejr til  Sejr til  Se j r
liteter (bedre indspilsbane og indendørs
faciliteter), og han ærgrer sig lidt over,
at det dyre klubhusbyggeri formentlig i
en rum tid blokerer for realiseringen af
disse ønsker.
De tre generationer dyster meget
gerne sammen. Der spilles så tit, de
kan - ofte 4 - 5 gange om ugen, også
om vinteren. Der spilles om æren, håneretten og sodavand! Der spilles mest
stableford, men slagspil og hulspil praktiseres ind imellem. Men Mollerups 18
hullers bane gør det ikke alene. Man
gæster gerne fremmede baner, og så er
haverne derhjemme hos Erik og Brian
privat efterhånden pløjet godt op af
alle de træningssessioner, der har fundet sted der, og i stuerne er der indrettet
puttingbane! Hjemmegolfen har også
kostet nogle baldrede ruder i Eriks drivhus, men det bærer farfar gerne over
med. Lad børnene more sig! Og når så
4-banden dejser om i sofaen af træthed,
zappes der ind på fjernsynets golfkanal, hvor man lurer de professionelle
kunsten af. Drengenes favoritter i den
professionelle lejr er Lee Westwood og
Ian Poulter.
Brian har for nylig præsteret sin 2.
hole in one, hvad de tre øvrige i Sejrgolf-dynastiet endnu har til gode. Men
mon ikke det kun er et spørgsmål om
kort tid, før en af drengene kopierer
farmand.
Det bliver en golfjul i Sejr familien.
mollerup g o l f c l u b 

Jakobs gaveønsker omfatter Taylor
Made – udstyr og en 3-hjulet vogn, og
på Frederiks ønskeliste står der GAPwedge, nye grip, putter og en 3 Wood.
Hvad siger Erik og Brians koner,
Linda og Marie, så til al den mandegolf-hørm? De spiller ikke selv, men
bakker helhjertet op om deres gemalers
og drengenes fritidsinteresse og glæder
sig over den styrkelse af familiebåndene, som golfen kaster af sig. Marie
følger drengene tæt, specielt har hun til

fredagsmatcherne været der med lidt
mundgodt til alle juniorerne.
Sejr-familiens historie er et dejligt bevis på, at golf med stor succes kan dyrkes på tværs af generationer. Så lad det
være en fin inspirationskilde for mange
andre familier.

En glad golffamilie: farfar Erik Sejr og far Brian Sejr sammen med drengene Frederik og Jakob
Foto: Alf Lund
19

ju n i o r u d va l g e t

Distrikt 2 vinder SuperCup’en
Afslutningen på sæsonen bød på en stor
triumf for klubberne i Distrikt 2. 16 spillere
– heraf 3 fra Mollerup – vandt årets SuperCup over de øvrige 4 distrikter i Danmark.
Deltagerne i SuperCup’en er de 8
bedst placerede efter 4 runder i Junior
Distrikt Tour (JDT) i henholdsvis U16
og U19.
Mollerup var her rigtig godt repræsenteret med Amalie Raae Høybye og
Thomas Warming i U16 og Nicolai Simonsen i U19.
SuperCup’en afvikles som en slags
RyderCup over 3 dage på 3 forskellige
baner, og der spilles fourball, foursome
og singler. Banerne i år var Midtfyns
GC, Svendborg GC og Fåborg GC.
Efter meget lige spil i fourball og foursome tog spillerne fra Distrikt 2 arbejdstøjet på og sikrede en overbevisende sejr.

Nyt juniorlokale
Efter færdiggørelsen af det nye klubhus er det ved at være tid til at kigge på
lokalerne i det gamle klubhus. Det gælder også for juniorlokalet, som trænger
til en kærlig hånd, inden det kan tages i
brug. Vi vil gerne have input fra alle jer
juniorspillere til at gøre lokalet hyggeligt
og til et sted, man gider opholde sig, når
I ikke spiller eller træner. Det kan være
omkring møbler, pc, tv, minigolfbane,
bordfodbold osv. Kontakt Ulla Køpfli
fra juniorudvalget og giv dine idéer videre.
Juleturnering
Der vil blive afviklet en juleturnering
i slutningen af december. Hvis ikke
der kan spilles golf, finder vi på andre
spændende og sjove aktiviteter. Dato og

tidspunkt offentliggøres inden længe på
hjemmesiden. Så følg med på hjemmesiden – og tilmeldingen er som sædvanlig på GolfBox. Der er selvfølgelig præmier at spille om, og mon ikke vi disker
op med lidt varm kakao, boller og kage
efter golfen. Forhåbentlig i vores ”nye”
juniorlokale.
					
			
Jesper Høybye

Aktive medlemmer
pr. 1. nov. 2010:
Seniorer............................... 1.013
Ungdom...............................      66
Ungdom...............................    104
I alt....................................1.183

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

– kun et langt drive fra Mollerup Golf Club
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begynderudva l g e t

Populære onsdagsturneringer for begyndere
og andre
Sæson 2010 i ”begynderregi” har på vesagkyndige. 35 seniorer har bestået ringen via GolfBox, og det har jeg formange måder været en anderledes sæ- prøven. Andre år drejer det sig måske nemmelsen af er blevet en succes. Det
son:
om 10 eller 15.
kræver blot lidt disciplin af den enkelte
Starten blev forsinket gevaldigt af
Andre har spurgt, hvorfor ikke bruge deltager. Vær rar at tilmelde dig i tide.
vintervejret. Så kom vi endelig i gang, alle 18 huller? Det er vanskeligt gen- Turneringslederne udfører et stort stykog der var stor deltagelse og entusiasme nemførbart, da alle gerne skal spille de ke arbejde med at fordele og sætte hold,
fra første færd. Det var dejligt at se.
samme huller, for at konkurrencen bli- så forvent ikke, at du blot kan møde
Der har gennem hele sæsonen været ver så ”lige” som muligt.
op om onsdagen og komme med. Det
rigtig mange deltagere om onsdagen –
De dage med ekstra mange deltagere kan du MÅSKE, hvis der er afbud eller
nye spillere med banetilladelse og en har heldigvis og måske netop derfor væ- plads på et af holdene.
ganske stor skare af ”gamle” spillere. ret, når vejret var særdeles flot - så skidt
Stor tak til de prøvesagkyndige: Ernst,
Det er dejligt at se, hvordan ”de gamle” med at runden tog lidt længere tid end Niels Christian, H.C. og Henrik. De
slutter op omkring onsdagsturneringer- vanligt.
sørger for, at alle bliver guidet gennem
ne og medvirker til, at nye medlemmer
Vi har indført tilmelding til turne- begynderprøven på bedste vis. Tak
føler sig ”budt velkommen
også til Margit og Jørn for at
i Mollerup” – tak til alle jer
bruge juli måneds onsdage i
”gamle” for trofast at møde
Mollerup. Og tak til Merete,
om onsdagen.
Jette, Hanne og Lars for arNogle har forsigtigt ymtet
bejdet med afviklingen om
om, at de mange deltagere
onsdagen.
om onsdagen – når vi nu
Allermest tak til alle jer,
kun har 9 huller til vores råder kommer og spiller med
dighed – skulle ”reserveres”
om onsdagen – uden jer, intil nye spillere. Det er jeg ikke
gen turnering.
enig i. Det er netop mikset af
Rigtig mange gange tak for
nye og gamle, der gør onsdai år!
gene til noget specielt.
Marianne Maegaard
I år har vi haft en stor flok
Begyndermester 2010, Torben Jensen omgivet af turneringslederne
af nye igennem hos de prøFoto:Alf Lund
Hanne Fredensborg og Jette Steen
mollerup g o l f c l u b 
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ba n e u d va l g e t

Efterår og vinter på banen
Af: Henrik Vinther
Baneudvalget har været på besigtigelse rundt om klubhuset, nu hvor det
er blevet færdigt. Det har givet flere projekter, som der er mulighed for at gå i
gang med her i efteråret og i løbet af
vinterperioden.
Herreteested på hul 5 er blevet reno-

veret efter at have været sløjfet i forbindelse med byggeriet af huset. Greenkeeperne har haft mulighed for at rette
det lidt til i forhold til spilleretningen
på hullet, og der er blevet lagt nyt græs
på, så det skulle helst være spilleklar i
løbet af foråret 2011. Arealet omkring
teestedet er også blevet jævnet ud, og vi
har sået græs, så det skulle give en bedre
helhed omkring huset og hullet.

Buske ved driving range er flyttet
22

Foto: Niels Eilif Hansen

Når vejret tillader det, skal vi i gang
med at rydde op i haven ved hul 2. Det
er planlagt, hvilke træer og buske der
skal trimmes, og hvor der skal sås nyt
græs. Det er planen, at en del af den
gamle have skal integreres i hul 2. Out
of bound pælene rykkes tættere mod
klubhuset, men arealet vil have et rough
lignede udseende, således det ikke skal
være en fordel at spille efter haven. Vi
udvikler det lidt efter lidt. Således kan
der ryddes lidt flere træer hen ad vejen.
Ideen med en sø foran klubhuset er ikke
opgivet, men vores økonomi tillader os
ikke på nuværende tidspunkt at begynde at anlægge den. Vi håber at kunne
spare sammen til dette projekt i løbet af
nogle år.
Vi har udført klipning af rough ved
mange af vores huller i efteråret. Det
har den virkning, at lupiner og tidsler
ikke breder sig, og det giver et mere
kontrolleret område omkring hullerne.
Her i efteråret har alle, der har været
på banen, set, hvor meget vand der er
på banen. Det skyldes selvfølgelig den
megen nedbør, men også, efter nogens
mening, at det er sværere for vandet at
løbe væk i Egåen, fordi Engsøen stopper
for gennemløb længere oppe ad åløbet.
Om det er rigtigt, vil vi forsøge at afmollerup golf club

baneudva l g e t
VINTERBANEREGLER

dække. Vi vil dog udføre nogle dræninger, således vi kan komme af med nogle
af de ”forkerte” søer på banen samt få
gjort nogle af de bløde områder lidt
mere tørre.
Greenkeeperne har også flyttet buske
ved driving range, således at vi får et lidt
større areal bag ved udslagsmåtterne.
Vi vil rydde op i buskene tæt ved proernes undervisningssted, således at det vil
være et pænere syn, der møder alle, som
kommer ind ad Mollerupvej.
God vintersæson til alle, der fortsat vil
spille golf, - få frisk luft og godt kammeratskab i Mollerup.

Renoveret teested ved hul 5
mollerup g o l f c l u b 

I forbindelse med spil på Mollerups bane i vintersæsonen bedes følgende overholdt:
• Spil fra de afmærkede teesteder, også selvom det ikke er de normale teesteder.
• Spil til hvor pinden står – det kan være på den normale green, eller det
kan være på vinter greenen.
• Spil med oplæg – dvs. at bolden på tætklippede arealer skal lægges op
inden for et scorekorts bredde. Tætklippede arealer defineres som fairway,
forgreen og green.
I vinterperioden vil der være to flag på hvert hul. Når der er frost på overfladen af vores normale greens, må der ikke spilles til dem. Der skal i stedet for
spilles til vintergreens. Dette vil tit være gældende for de spillere, der starter ud
først på dagen. For at kunne spille til vores normale greens skal spilleren være
sikker på, at der ikke er frost på dem. Der vil normalt være information på informationstavlen ved green-fee rummet om, hvor der må spilles til, men hvis tavlen
ikke er opdateret med den dagsaktuelle information, skal spillerne stadigvæk
bruge den sunde fornuft og tænke på, om det nu er acceptabelt at spille til vores
normale greens.
Baneudvalget håber, at alle vil respektere ovennævnte, så vi har gode greens
hele året rundt.
Følgende OMSORG FOR BANEN skal til enhver tid også overholdes:
• Ujævnheder, man har lavet i bunkers, skal udjævnes omhyggeligt, og herefter skal der rives
• Opslåede græstørv - også på teestedet - skal repareres
• Nedslagsmærker og spikesmærker på greens skal repareres (sidstnævnte
efter man har puttet!)
• Spiller må ikke beskadige green ved at læne sig op ad sin putter
• Spiller eller caddie må ikke træde tæt på hullet – f.eks. når bolden samles
op
• Skader ved øvelsessving bør undgås
• Spiller må ikke bringe bag eller vogn ind på green eller teested
•
Alle spillere medbringer en pitchfork i lommen til reparation af greens
• Stier og veje skal følges, når man forlader en green og bevæger sig til
næste teested - interimistiske stier f.eks. ved hul 5´s green må ikke bruges
• Banepersonalet har ubetinget fortrinsret på banen
• Anvisninger fra banepersonalet skal følges
• Affald og flasker skal medbringes tilbage til klubhuset
23
• Følg anvisninger på Info-tavlen

el i t e u d va l g e t

Fantastisk sæson 2010
Golfsæsonen 2010 er overstået, og her
i de mørke efterårs-/vinteraftner er det
vel passende med et tilbageblik, dels på
sæsonen og dels på, hvordan resultaterne har været i forhold til vores målsætning (eller vision om man vil).
I eliteafdelingen beskriver vi med jævne mellemrum vores visioner, senest i
april 2009, og det kan læses på klubbens
hjemmeside.
Da vi i april 2009 formulerede vores

nuværende vision – både den kortsigtede og langsigtede – var vi i Eliteafdelingen enige om, at vi skulle sætte overliggeren så højt, som vi overhovedet turde,
og at der skulle ydes en stor arbejdsindsats, hvis målsætningen skulle nås.
Hvordan gik det så i 2010? Nåede vi
vores mål/målsætningen?
I den korte version: Det gik fantastisk
…. og ja.

De tre bedst placerede herrer ved årets klubmesterskaber: konkurrenter og gode kammerater.
Fra højre ses Klubmester 2010, Bo Pugholm, nr. 2 Christian Vinther og nr. 3 Niels Jeremiassen
Foto: Alf Lund
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I den lidt længere version:
Dame - og herreholdene har stort
set indfriet de kortsigtede mål (1-2 år),
og de langsigtede mål (3-5 år) er i høj
grad blevet realistiske og inden for rækkevidde.
1. Division Damer vandt helt suverænt deres pulje med 6 point foran nr. 2,
men tabte oprykningsspillet (til elitedivisionen). Det vil sige, at holdet er blandt
de 10 bedste i Danmark.
Kvalifikationsrækken Damer blev nr.
2 i deres pulje og var ikke langt fra puljesejren og dermed muligheden for at
spille om oprykning til 2. Division.
1. Division Herrer vandt ligeledes deres pulje suverænt med en score på 86
- 22, men tabte oprykningsspillet (til Elitedivisionen). Holdet er således blandt
de 10 bedste i Danmark.
3. Division Herrer fik ikke den sæson,
vi havde ønsket, men klarede heldigvis
at forblive i rækken, ligesom 4. Division
Herrer forblev i rækken.
Individuelt bød sæsonen på ikke mindre end 5 sejre i store amatørturneringer og mere end 15 Top 10-placeringer,
samt en række fornemme præstationer hen over sæsonen. Præstationerne
har medført, at elitespillere fra Mollerup Golf Club er blevet ”synlige” på
mollerup golf club

eliteudva l g e t
Louise Jakobsen blev dobbelt klubmester ved at vinde Damerækken og Juniorpiger
Foto: Alf Lund
DGU´s ranglister. Se Titleist ranglisten
for Damer/Piger og Herre/Drenge på
DGU´s hjemmeside.
Resultaterne i 2010 har uden sidestykke været klubbens bedste elitesæson.
Hvis vi kan formå forsat at udvikle elitetruppen, og de enkelte spillere vil udføre
det hårde arbejde, der kræves for at løfte
niveau år for år – så er vi overbeviste
om, at vi om 3 – 5 år er blandt Dan-

marks bedste hold …..
Afslutningsvis vil vi i Eliteudvalget
gerne sige tak til alle spillerne for en
rigtig god sæson, som resultatmæssigt
har været enestående, men også sige tak
for en masse hyggelige timer og socialt
samvær – helt i Mollerup Golf Clubs
ånd ….
Til sidst en stor TAK for den interesse
og opbakning, der har været vist vores

elitehold i løbet af sæsonen – ingen
nævnt, ingen
glemt.
Fin
Pugholm

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
mollerup g o l f c l u b 
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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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erhvervsklu b b e n

Mollerup Erhvervsklub 2010
Afslutningsturnering
og det er dejligt med en åben debat om
Mollerup Erhvervsklub har igen af- fremtiden, i stedet for at der mumles i
holdt afslutningsturnering på udebane. krogene. Alle bakker op om linjen, og
I år gik turen til Stensballegaard ved bestyrelsen vil fortsat arbejde herefter.
Horsens.
Banen ved Stensballegaard er unik i
Kåring af Årets hulspilsmester
sit layout og minder meget om en skotsk i Mollerup Erhvervsklub
links bane uden mange kunstige ændrinPokalen, der spilles om, er indstiftet af
ger på banen. Bestemt et besøg værd for AAEN Rådgivende ingeniører. Den er
alle. Når vejret samtidig er med høj sol, en vandrepokal, og der spilles på fjerde
skal der meget til at ødelægge en god år om pokalen. Vinder blev for anden
golfoplevelse. Der var dog heller ingen, gang Claus Lauenborg med Niels Jørn
der fik ødelagt dagen – tværtimod var Jensen på andenpladsen. I runner-up
den en dejlig dag for alle.
runden blev Mikael Vinther vinder med
Holdturneringen er som bekendt altid en sejr over Sven Aaen i finalen. En lille
til diskussion, men deltagerne har ac- opsang skal der lyde til nogle af deltacepteret spilgerne
leformen, og
husk nænæsten alle
ste år at
hold havde i
aftale hurår gode scotigst mures. Efter en
ligt med
hyggelig fromodstankost og en
deren, sålille præmieledes det
overrækkelse
ikke bliblev der udver nødEn solstrålehistorie fra det virkelige liv: Denne ”annonce”
vekslet mevendigt
kunne ses på opslagstavtlen i forrige måned. Pålidelige kilder
ninger om
at skulle
siger dog, at Herman Posins bold blev fundet og afleveret til
udviklingen
trække lod
ham i løbet af ganske få dage, så nu er der glæde i det lille
af klubben om, hvem
hjem igen. Gengivet fra MOLLIGAN, oktober 1996.
mollerup g o l f c l u b 

der skal gå videre til næste runde.
Pokaloverrækkelse og hæderstale til
vinderne foregår ved Erhvervsklubbens
sidste arrangement i 2010. Dette sidste
arrangement er vanen tro et Biografarrangement, hvor CINEMAXX ved
Carsten Siebert igen har inviteret til
juleforestilling med en spændende premierefilm.
Tak til alle medlemmerne for opbakning ved arrangementerne og velkommen til et fortsat godt netværk i 2011
i Mollerup Erhvervsklub. Selvfølgelig
skal nye medlemmer være meget velkommen - så kontakt gerne en fra bestyrelsen for at høre om mulighederne.
Til slut ønskes alle medlemmer en
god jul og et godt nytår. På gensyn til
første arrangement i 2011, som vil foregå på SHARKS med pool, golf og lidt
godt at spise.
Henrik Vinther
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Hole in One 2010
Ti Mollerup-golfere har scoret Hole in One i 2010, heraf otte på hjemmebane.
Et stort tillykke til
Mikkel Grundahl
26. april på hul 10 på Kalø Golf Club

Søren Mohn
8. juli på hul 7

Claus Brook Mortensen
9. oktober på hul 1

Nicolai Simonsen
15. maj på hul 2 på
Langelands Golf Klub

Mette S. Østergaard
25. juli på hul 16

Tove Forsberg
10. oktober på hul 1

Henrik Vinther
22. august på hul 1

Brian Sejr
24. oktober på hul 11

Flemming Berg
29. maj på hul 11

Per Møller
4. november på hul 7

- din professionelle VVS-partner

70 28 70 00

www.ostjyskblik.dk

VVS – BLIK – VENTILATION – BADEVÆRELSE – NYBYG – RENOVERING
Østjysk Blik & Rør - Arresøvej 15 - 8240 Risskov - Tlf.: 70 28 70 00 - www.ostjyskblik.dk
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seniorklub b e n

På vej mod koldere vintre
Denne lidt ubehagelige overskrift stod
at læse i Jyllands-Posten midt i november. Eksperter venter flere kolde vintre
i Europa i de næste år. Det fik tankerne
vendt mod den seneste vinter, hvor vi i
Seniorklubben ikke kunne spille golf i
tre måneder på grund af vintervejret.
Tre forfærdelige måneder, hvor mange
af Seniorklubbens medlemmer blev
grebet af rastløshed. Nogle medlemmer slog sig endog på bowling og dart
– uden derved at få motion og frisk luft
i lungerne!
Efter en periode, hvor vores bane har
været delvis lukket på grund af megen
regn, kan vi kun håbe på, at den kommende vinter vil tage godt imod os og
give os nogle gode tirsdage på golfbanen.
Den forløbne sæson har været anderledes end tidligere år. Efter en forsinket
start på grund af bane- og klubhusforhold har vi hver tirsdag afviklet en turnering med mange spillere hver gang og
næsten 65 i gennemsnit over 25 runder.
Vi har haft venskabsturneringer med
Grenaa og Norddjurs som sædvanlig
og for første gang med Randers Fjord.
Det vil vi fortsætte med i 2011. En hyggelig golfdag med juniorerne har også
været på programmet, ligesom vi har
mollerup g o l f c l u b 

haft udflugt til Stensballegaard og været
på en flerdages tur til Tyskland. Det nye
klubhus indviede vi sidst i august ved
en forsinket afvikling af den julefrokost,
vi ikke fik arrangeret i 2009 på grund
af klubhusbyggeriet. Alt i alt et aktivt
golfår i Seniorklubben.
I Seniorklubben spiller vi hele året og
har således ikke en normal afslutningsturnering som andre klubber. Sommersæsonen er dog som sædvanlig afsluttet
med en turnering, frokost og ordinær
generalforsamling sidst i oktober. Med

Asger Bak som en god dirigent fik generalforsamlingen et fint forløb med
91 deltagere. Jørgen Møller Jensen
ønskede efter mange års stor indsats i
Seniorklubben at trække sig fra bestyrelsen. Forsamlingen nyvalgte Leni Rützou
Larsen, og der var genvalg til de øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
I Seniorklubben håber vi nu, at eksperterne tager fejl med hensyn til vintervejret, så vi tirsdag efter tirsdag kan
mødes til golfspil og hyggeligt samvær
– hele året.
Niels Eilif Hansen

Mødet mellem juniorerne og seniorklubbens medlemmer er blevet en tradition.
Foto: Erik Bendixen
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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 E L G Å RD SV E J

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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tirsdagspig e r n e

Afslutningsturnering hos tirsdagspigerne
Tirsdag den 28. september havde tirsdagspigerne afslutningsturnering med
40 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 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 Ådalen,

som dog i år på grund af byggeriet i
klubben, alle var henlagt til udebaner.
Så næste år skal vi tage imod alle tre
klubber.
Vi har deltaget i Kræftens Bekæmpelses turnering (Pink Cup), hvor vi fik
indsamlet 15.690 kr. Desuden har vi
haft flere gode sponsorer: Plantorama
og Nyt Syn Briller/Jessen Briller, Super
Best, PKV, BDO Revision, Bricks Spa
samt flere mindre sponsorer.
Der har også været en dagstur til
Lyngbygård Golf Klub samt en weekendtur til Barsløseborg på Fyn.
Ved sæsonafslutningen var der præ-

Foto: Jesper Vinther
mollerup g o l f c l u b 

mieoverrækkelse for hele sæsonen. Eva
Løsmar tog 1. pladsen med 54 point, 2.
pladsen gik til Pia Søby med 52 point
og 3. pladsen til Helle Bæk Trautner ligeledes med 52 point. Der var desuden
som foregående år præmier til alle deltagerne i afslutningsmatchen.
Der blev også afholdt ordinær generalforsamling. Forsamlingen godkendte
klubbens reviderede regnskab. Under
valg til bestyrelsen blev Karen Christensen og Tove Jørgensen genvalgt, og som
nyt medlem blev Tina Melholt valgt.
Bestyrelsen er herefter som følger: Pia
Søby (formand), Rie Kaae (kasserer),
Tove Jørgensen, Karen Christensen,
Anette Balshøj og Tina Melholt.
På generalforsamlingen blev det desuden besluttet med stort flertal igen at
gå tilbage til den gamle mødeform. Det
vil sige, at man går ud en tre-bold hver
tirsdag mellem kl. 15.00 og kl. 16.30
med efterfølgende præmieoverrækkelse
og eventuel spisning for dem, som måtte ønske det. Desuden vil der den sidste tirsdag i hver måned være gunstart
(med tilmelding via GolfBox).
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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Støt vore sponsorer og annoncører – de støtter os
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Advokatfirmaet Abel & Skovgaard-Larsen

Design-House ApS

AKTIV tryk i/s

Dynamicweb Software A/S

Alm.Brand

Flexiket

Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S

Flink Halling-Overgaard & Partnere

Arrow ECS Denmark

Handelsbanken

BDO ScanRevision

Interlex Advokater

Børge Mouritsen

Jessen Briller

Carlsberg

Jørgen Guldmann

Chas E

LA TOUR Hotel/Restaurant/Bar

Cinemaxx

Lystrup Farvehandel & Sprøjtelakering

CONTIGO PRINT GROUP A/S

Malerfirma Bjerregaard & Co. A/S

Danske Bank

Malerfirma Ernst Hansen A/S

mollerup golf club

Støt vore sponsorer og annoncører – de støtter os
Metallic-Line

STS Ugelsø

Nordea

SuperBest Risskov

OK Benzin & Olie

Søgaard Ejendomme

P. Clausens Fiskehandel ApS

Tandlæge Jan Pape

PL Vinimport

Titleist

PW Stål

Vestas Control System

Restaurant The 19th Hole

Vinde Design

SHAKS Golf

Østjysk Blik & Rør

Sharp Center Egå

AAEN A/S

Sparekassen Østjylland

Aarhus Lokalbank

Spar Nord
STARK Aarhus Mørtel-Compagni

mollerup g o l f c l u b 
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n y t f r a s e k r e tariatet

Et anderledes år i Sekretariatet ebber ud
- og nogle personlige betragtninger
Af Charlie Herbst
I skrivende stund har vintersæsonens
første sne næsten dækket vores golfbane.
Den første tanke, der kom her til morgen, var – NEJ, ikke en vintersæson som
den sidste. Nå, det bliver det jo heller
ikke. Der er heldigvis ikke samtidig en
byggeplads at møde ind til.
Sæsonen 2010 har været en sæson meget udover det sædvanlige. Problemerne
med banen var kun en del af sæsonen.
Hele byggesagen optog en stor del af
diskussionen i klubben – generalforsamlingerne – den daglige konfrontation
med medlemmers mening om byggeriet
og om klubbens bestyrelse. Rigtig mange har spurgt om min personlige mening i den retning, og naturligvis har jeg
en mening, men jeg har gennem hele
byggeperioden forsøgt at holde den for
mig selv. Jeg har naturligvis givet udtryk
for den på de rette tidspunkter og til de
rette personer. Alle må kunne forstå, at
jeg, og naturligvis alle andre ansatte,
ikke kan diskutere en sådan sag.
Jeg har siddet rigtig tæt på klubbens
beslutningstagere, og jeg ved, hvor stor
et arbejde, de har lagt for dagen. Derfor
er det naturligvis også hårdt at høre de
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meget personlige angreb, der har været
mod dem, og selvfølgelig er det noget,
der sætter sig fast. Heldigvis er det store
flertal af medlemmerne ikke med i den
personlige hetz mod bestyrelsens medlemmer.
Det er min personlige opfattelse, at
vi i Mollerup Golf Club har fået nogle
bygningsmæssige rammer, vi absolut
kan være stolte af og glade for. Og så
ikke mere om byggesagen – og dog alligevel en bøn om, at sæsonen 2011 bliver
en sæson uden diskussion om klubbens
nye klubhus. Lad os sammen gå ind i
den nye sæson med et håb om, at vi igen
kan få en hyggelig klub, hvor det er rart
at bruge sin fritid og arbejdstid.
Sæsonen 2010 blev en sæson uden
mange turneringer, men alligevel blev
der spillet meget golf på banen. De
3 klubber i klubben har alle spillet på
samme plan som i tidligere sæsoner. I
dag skulle seniorklubben have spillet.
Der var 35 tilmeldte, men ingen mødte
op. Aflysning på grund af sæsonens første snevejr.
Sæsonen 2011 er allerede nu i planlægningsfasen. Klubberne i klubben er
så småt ved at have deres turneringer
klar, og for damernes vedkommende

bliver der nogle flere hjemmeturneringer, idet de i sæsonen 2010 fortrinsvis
spillede på udebane. Turneringskalenderen er også så småt ved at tage form,
og vi regner helt bestemt med et fuldt
turneringsprogram. Også juniorafdelingen er i gang med planlægningen.
Vi i sekretariatet er så småt ved at afslutte 2010, og langt fremme med vores
arbejde vedrørende sæsonen 2011. Vi
regner med, at vi inden så længe kan få
kortlåsesystemet i bagladen til at fungere igen. Som det er lige i øjeblikket,
er bagladen åben mellem kl. 7.00 og kl.
18.30.
Sekretariatets åbningstider i vintersæsonen er mandag til fredag mellem kl.
10.00 og kl. 16.00.
Vi vil benytte lejligheden til at ønske alle
en glædelig jul og et godt nytår.

mollerup golf club

nyt fra sekretar i at e t

Portoen stiger
Som det vil være de fleste bekendt,
stiger portoen ganske betragteligt fra
1. januar 2011. Det betyder ekstra omkostninger for os alle og også for Mollerup Golf Club. Vi kan være med til
at reducere omkostningerne i vores klub
på to områder.
For det første kan vi spare porto til
udsendelse af kontingentopkrævninger,
hvis opkrævningen kan foregå via Betalingsservice. Samtidig sparer det arbejdsindsats i sekretariatet. Det er nemt

at overlade opkrævningen til Betalingsservice, og mange medlemmer har allerede gjort det. Til alle jer, der endnu
ikke har gjort det: Tag jeres gamle kontingentopkrævning med i banken og
bed om, at opkrævningen tilsluttes Betalingsservice. Så nemt er det, og klubben
sparer penge.
For det andet kan vi spare porto, når
der skal udsendes indkaldelse til generalforsamlinger, eller når der skal sendes
information ud til alle medlemmer. Det

kræver blot, at mailadresser indberettes
til GolfBox. Du kan gøre det selv fra din
egen computer, men du kan også udfylde nedenstående kupon og aflevere den
i Sekretariatet. Vi har rundet 1.000 indberettede mailadresser. Nu mangler vi
lige de sidste. – En ekstra gevinst for dig
er, at du får mere information i form af
mails fra klubben, når din mail adresse
er korrekt indberettet til GolfBox.

Molligan ønsker alle sine læsere,
annoncører og sponsorer
en rigtig glædelig jul og et godt nytår
✂ 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
mollerup 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

