Ordinær generalforsamling i Mollerup Golf Club – 24. Marts 2015
I Mollerup Golf Clubs 23. Ordinære generalforsamling deltog 105 medlemmer medbringende
9 fuldmagter – i alt 114 stemmeberettigede.
Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2014 til godkendelse
Orientering om budget for år 2015
Fastsættelse af kontingent og indskud for år 2016.
Forslag fra bestyrelsen
a. Vedtægtsændring: oprettelse af Amatør- og Ordensudvalg
b. Vedtægtsændring: oprettelse af Handicap- og Regeludvalg
c. Nedlæggelse af kassererposten
d. Forslag vedr. Peters gård
Indkomne forslag fra medlemmerne
Valg af kasserer, under forudsætning af pkt. 6 C ikke vedtages
Valg af medlemmer til bestyrelsen: Efter tur afgår Niels Halleløv, Knud Høgh og Niels
Thyssen (alle villige til genvalg) Yderligere afgår Jakob Søholt og Martin Skovboe
Pedersen (af private årsager)
Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant
Valg til Amatør- og Ordensudvalg, jf. § 16, stk. 5
Valg til Handicap- og Regeludvalg, jf. § 16, stk. 6.
Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
Formanden indledte mødet med at foreslå Mogens Birkebæk som dirigent. Mogens Birkebæk
blev valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet
og beslutningsdygtig.
Ad 2. Bestyrelsens beretning
H.C. Ralking aflagde på vegne af den samlede bestyrelse beretning. Se formandens beretning
her og udvalgenes beretning her. Ingen bemærkninger eller spørgsmål fra salen og
beretningen blev herefter godkendt.
Ad 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2014 til godkendelse
I fravær af kasserer Tove Vestergaard fremlagde den generalforsamlingsvalgte revisor Poul
Lindberg regnskab 2014. For detaljeret årsrapport 2014 – læs her
Claus Dahl spurgte ind til posten: Udlejning på 450.000 kr.
Svar: Under denne post er bl.a. indtægter fra bagskabsleje, garageleje og lejeindtægter fra
restauratør og pro.
Charlie Herbst havde bemærkninger til uoverensstemmelse mellem tal oplyst i
ledelsesberetningen og de i regnskabet oplyste faktiske beløb.
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Svar: I ledelsesberetningen (side 6) står der: Direkte omkostninger er forøget med 48.255 kr. i
forhold til budgettet. Indirekte omkostninger er overskredet med 83.665 kr. i forhold til
budgettet. Dette er beklageligvis en fejl.
Som det fremgår af regnskabet, burde formuleringen have været: De direkte omkostninger er
53.636 kr. mindre end budgetteret. De indirekte omkostninger er 112.857 kr. mindre end
budgetteret.
Det er alene en fejl i ledelsesberetningen (teksten), som ikke påvirker resultatet.
Charlie Herbst ønskede tillige en specifikation af posten: øvrige personale-omkostninger
under de indirekte personaleomkostninger.
Svar: Budgetoverskridelserne under øvrige personaleomkostninger hidrører:
1) kursus- og kørselsudgifter i relation til den 3,5 årige golfmanageruddannelse, som i øvrigt
er SVU berettiget hvilket indebærer at klubben løbende får dækket ca. 80% af udgiften til
uddannelsen (32.000 kr.)
2) bestyrelsen har prioriteret besøg hos sponsorer og deltagelse i kurser (17.000 kr.)
3) en reception for den afgående forretningsfører (12.000 kr.)
4) repræsentation (12.000 kr.)
5) udgifter til bl.a. sundhedsforsikring, DGA kontingent, personalegaver og diverse
AER/AES/FIB/AUD bidrag (9.000 kr.)
Ikke flere spørgsmål til regnskabet, som herefter godkendes.
Bodil Graugaard ønskede en uddybende forklaring på kassererens afgang ’i utide’.
Svar: I processen med kassererens rolle fremadrettet ønskede Tove Vestergaard ikke at indgå i
dialog og da bestyrelsen frem til generalforsamlingen fremsatte forslaget om at nedlægge
posten som kasserer valgte Tove Vestergaard at udtræde med øjeblikkelig virkning.
Henrik Vinter spørger ind til om bestyrelsen har planer om at øge medlemsantallet?
Svar: Der er ikke aktuelle planer i den retning. Vi tilstræber at opretholde et medlemstal på i
omegnen af 1175. I perioder er vi lidt flere og aktuelt lidt færre aktive medlemmer.
Charlie Herbst spørger om der er indkøbt en 3. maskine udover de nævnte to
fairwayklippere?
Svar: Det er ikke tilfældet. Der blev samtidig med købet af de to fairwayklippere indgået en
lejeaftale med forkøbsret på en traktor, som er udgiftsført andetsteds i regnskabet.
Ad 4. Orientering om budget for 2015.
Poul Lindberg fremlagde hovedtallene – indtægter og udgifter for budget 2015.
Charlie Herbst ønskede beløbsstørrelsen for sekretariatets andel af klubdriften oplyst specielt hvad koster Econta-regnskabssystemet i 2015?
Svar: Der er tale om en udgift på 60.000 kr. + moms. Der frigøres samtidig ressourcer i
sekretariatet til varetagelse af andre opgaver, så som servicering af medlemmer, sponsorer og
gæster.
Ad 5. Fastsættelse af kontingent og indskud for år 2016.
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Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2016. Vedr. indskud: Bestyrelsen har ved en
tidligere generalforsamling givet fuldmagt til at suspendere indskuddet, hvis den anser det for
hensigtsmæssigt.
Applaus fra salen til ovenstående.
Ad 6. Forslag fra bestyrelsen
Forslag A: Der foreslås oprettet et Amatør- og ordensudvalg, som er uafhængigt af
bestyrelsen og Forslag B: Der foreslås oprettet et Handicap- og regeludvalg, som er
uafhængigt af bestyrelsen – foreslås behandlet under ét.
Det foreslås, at Jesper Abel vælges som formand for udvalget og overdrages opgaven med at
udarbejde vedtægter for udvalget mv., samt at sammensætte udvalget.
Arbejdet bygger på følgende principper (kommissorium):
 Der bør være ’armslængdeafstand’ mellem bestyrelsen og udvalget
 Kompetencer, procedurer og arbejdsgange bør være gennemskuelige.
 Udvalget tager stilling til, om der fremover skal være et eller to udvalg (jf. forslag B).
På baggrund af første års erfaringer kan der forekomme justeringer til næste år.
Forslaget i relation til gældende vedtægter:
Forslaget ses ikke at være i strid med gældende vedtægter (jf. § 16, 17 & 18). Idet det
overdrages Jesper Abel at komme med forslag til, hvorledes udvalget kan organiseres, vil evt.
nødvendige vedtægtsændringer fremkomme til næste generalforsamling.
Formanden fortæller om baggrunden for at bestyrelsen stiller forslag om oprettelse af de
ovenstående udvalg – sidste års ’kedelige’ disciplinærsag, inspiration fra DGU og andre
golfklubber.
Thomas Maegaard spørger ind til om der begrænsninger for hvem, der kan sidde i udvalgene?
Svar: Ansvaret for at opstille kommissorium for de to udvalg overdrages som anført i
forslagene til Jesper Abel, som ligeledes har fuldmagt til at sammensætte udvalgene.
Afstemning om forslag A og forslag B ved håndsoprækning – forslagene vedtages.
Forslag C. Vedtægtsændring: Nedlæggelse af kassererposten
Bestyrelsen foreslår nedlæggelse af kassererposten.
Forslaget indebærer følgende ændringer i Mollerup Golf Clubs vedtægter:
Nuværende §
§ 9 Dagsordenens pkt. 8: ’Valg af
formand/kasserer’
§ 9 stk. 4: ’Kandidater til formandsposten og
kassererposten skal være….’
§ 13 stk. 2 ’Formanden og kassereren vælges
særskilt og ikke samtidig, idet formanden
vælges i lige år og kassereren i ulige år.’
§ 13 stk. 4: ’Såfremt der i valgperioden
opstår vakance, indtræder suppleanterne i
den valgte rækkefølge for resten af

Ændres til:
’Valg af formand’
’Kandidater til formandsposten skal være…..’
’Formanden vælges særskilt og vælges i lige
år.’
’Såfremt der i valgperioden opstår vakance,
indtræder suppleanterne i den valgte
rækkefølge for resten af valgperioden. Dette
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valgperioden. Dette gælder dog ikke ved
formandens eller kassererens varige forfald.
I et sådant tilfælde skal en ny formand eller
ny kasserer vælges på en generalforsamling,
ligeledes for resten af valgperioden.’

gælder dog ikke ved formandens varige
forfald. I et sådant tilfælde skal en ny
formand vælges på en generalforsamling,
ligeledes for resten af valgperioden.’

HC Ralking motiverer bestyrelsens forslag om nedlæggelse af kassererposten i gammeldags
forstand. - Klubben er nu i besiddelse af et professionelt økonomistyringssystem (Econta),
som kan udstyre bestyrelsen med ugentlige/månedlige økonomirapporter i relation til
budget, regnskab og likviditet. - Mange andre golfklubber har gjort tilsvarende og har gode
erfaringer med det. – Den generalforsamlingsvalgte revisors arbejde vil blive styrket.
Charlie Herbst synes det er en dårlig idé at afskaffe den demokratisk valgte kasserer, særligt
når økonomistyring overdrages til ’udenforstående’. Vil gerne have skriftlig afstemning.
Afstemning gennemføres og der afgives 114 stemmer: For nedlæggelse af kassererposten
stemmer 88, imod forslaget stemmer 22 og 4 stemmer blankt.
Forslaget om nedlæggelse af kassereposten er hermed vedtaget.
Forslag D. Forslag vedr. Peters gård
Kommunen har fået tilladelse til at sælge Peters gård (Mollerupvej 26) uden udbud. To
ejendomsmæglere har vurderet salgsprisen til 1 million kr.
Bestyrelsen arbejder med et projekt, som indebærer overtagelse af grunden, nedrivning af
stuehus og udlænger, reetablering af arealet (’parklignende’) og bygning af en multihal.
Det videre arbejde deles op i to faser:
Fase 1: Overtagelse af grund, nedrivning, reetablering af areal og udarbejdelse af
projektforslag om multihal.
Fase 2: Stillingtagen til bygning af multihal.
Ifølge vedtægternes $ 14 stk. 3 skal ’køb og salg af fast ejendom , forelægges og godkendes af
generalforsamlingen.’
Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at forhandle pris med kommunen, søge fonde mv.,
hvorfor bestyrelsen foreslår følgende beslutning:
Bestyrelsen bemyndiges til at arbejde videre med Mollerup Golf Clubs overtagelse af matrikel
13 b, Terp jorder (’Peters gård’) på de for klubben mest favorable vilkår.
Kaj Aage Hoffmann henleder bestyrelsen opmærksomheden på at nedrivning af bygninger
ofte skjuler forureninger af ukendt økonomisk størrelse. Husker endnu hvad der skjulte sig
under parkeringspladsen og hvad det medførte af uforudsete ekstra omkostninger.
Svar: Det skal selvfølgelig undersøges forinden.
Henrik Vinther spørger ind til økonomien i planerne for projektet.
Svar: Der foreligger endnu intet budget, men et overslag lyder på i størrelsesorden af kr. 5
mio. Der vurderes at være gode muligheder for at søge økonomisk støtte fra div. fonde.
Forslaget vedtages ved håndsoprækning.
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Ad 7: Indkomne forslag fra medlemmerne
Forslag fra Claus Dahl medlem (1389): Jeg vil foreslå, at bestyrelsen aktivt arbejder for en
fritspils ordning imellem interesserede golfklubber i nærområdet. For eksempel medfører et
medlemskab af GreenfeeClub1 i Vejle Golfklub, at der for kr. 800,- frit kan spilles i 7 andre
klubber.
Alternativt, at der samarbejdes med 2-3 andre klubber om at der uden meromkostning, frit
kan spilles der - og de hos os.
Bestyrelsen vil gerne arbejde aktivt for det stillede forslag og for at finde klubber, der vil være
med.
Forslaget vedtages med klapsalver.
Ad 8: Valg af kasserer
Forsalget bortfalder da det under punkt 6C blev vedtaget af afskaffe kassererposten.
Ad 9: Valg af medlemmer til bestyrelsen
Efter tur afgår: Niels Halleløv; Knud Høgh og Niels Thyssen. Bestyrelsen indstiller til genvalg (2
årig periode). Alle tre genvælges med applaus.
Bestyrelsen indstiller til valg af: Jesper Lorentzen og Ulla Køpfli (begge 1 årig periode). Jesper
og Ulla vælges med applaus.
Ad 10: Valg af 1. og 2. Suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller (valgperiode 1 år): Morten Nielsen Olesen og Anne Terndrup.
Morten og Ulla vælges med applaus.
Ad 11: Valg af revisor og revisorsuppleant
Poul Lindberg (revisor) og Jesper Abel (revisorsuppleant) modtager genvalg. Begge
genvælges med applaus.
Ad 12: Valg til Amatør- og Ordensudvalg, jf. $ 16, stk. 5.
Forslag 6A blev vedtaget og dermed bortfalder punktet.
Ad 13: Valg til Handicap og Regeludvalg, jf. § 16, stk. 6.
Forslag 6B blev vedtaget og dermed bortfalder punktet.
Ad 14: Eventuelt
HC Ralking indleder med at uddele kammeratskabspokalen og præstationspokalen.
Kammeratskabspokalen giver vi til en person (eller en gruppe), som med holdning og adfærd
i særlig grad har været med til at fremme fællesskabet og den gode stemning. I år tildeler vi
pokalen til Hans Trautner. Der var, selvfølgelig, andre kandidater i spil, men bestyrelsen var
enig om, at du var det oplagte valg.
Begrundelserne er flere, lad mig nævne et par stykker:
 Du hilser altid muntert og med en frisk bemærkning. Det er med til at skabe den gode
stemning i klubben. Og det er jo netop det, som er noget centralt i Mollerups DNA – at vi
hilser på hinanden, også dem vi ikke kender. Bliv ved med det, det er en vigtig del af
kulturen.
 Du er også meget nem at arbejde sammen med som formand for torsdags-herrerne.
Eksempelvis for 1½ år siden, da vi planlagde arrangementet ’Opera i engene’, da kunne
Den Jyske Opera kun komme en bestemt dag. Og den dag havde torsdagsherrerne match.
Men ingen problemer. Du meddelte straks, ’at så flytter vi bare’. I stedet for at stå på
jeres gode ret, så var det velvilje, fleksibilitet og samarbejde, du udviste.
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Med uddelingen af pokalen vil vi gerne understrege, hvor vigtigt det er med den gode
stemning i klubben og det smidige samarbejde. Det skal gerne præge vores kultur.
Tak for det og tillykke, Hans!
Præstationspokalen giver vi for en særlig indsat på eller udenfor banen. Vi har i klubben
juniorer, som har opnået rigtigt flotte resultater i 2014. De er selvfølgelig kandidater til
pokalen. Men i år bliver det altså for en præstation uden for banen.
Jakob, du har som baneudvalgsformand arbejdet ihærdigt for, at vi skulle forbedre
træningsfaciliteterne, hele tiden bakket kraftigt op af Martin. Det resulterede i en boldvasker,
sponsoreret af Tuborgfonden.
Men den stod jo ude i regnen, og så vi var næsten nødt til at bygge et skur for at få ordentlige
rammer. Takket være et tæt samarbejde med sponsorer (Jytas, VO Tagteknik og Stark) blev
det muligt at igangsætte byggeriet af den overdækkede driving range. Siden beslutningen
blev truffet på et bestyrelsesmøde før sommerferien, har I begge levet og åndet for sagen.
Ikke bare med projektering og planlægning, men også med rigtigt mange arbejdstimer med
praktisk arbejde. Det var meget vigtigt for jer, at det blev så billigt som muligt for klubben.
Weekend efter weekend, også i de kolde måneder, har I været i fuld sving. Når jeg sms’ede,
om at spille golf, kom der et kort svar: ’bygger’. Med andre ord, jeg skulle ikke forstyrre.
Undervejs er projektet udvidet i forhold til de oprindelige planer. Vi har etableret en vandgrav
til bolde og en vaskeplads, så man fremover kan vaske vogn på vej væk fra hul 18.
Jeg kan også nævne, at I begge er gået meget op i at tænke fremad, forstået sådan, at
installationer mv. er lavet, så vi uden videre kan bygge en forlængelse på. Det er der allerede
en sponsor, som har tilkendegivet, at det vil han godt snakke om. Så succes avler succes.
I fredags kunne vi så indvi overdækningen. Den er blevet flot. Den er blevet funktionel. Der er
tænkt meget over, hvordan tingene fungerer i praksis. Tak for det. Det flotte arrangement i
fredags var en værdig indvielse. Hurraråbene gjaldt ikke mindst jeres indsats.
I har begge valgt at forlade bestyrelsen nu. Martin for at følge familien til Vejle og Jakob for at
få mere tid til at spille golf. Det er forståeligt, - men vi vil savne jer.
Hjerteligt tillykke med pokalen. Den har I ærligt fortjent. Og tak for indsatsen.
Jesper Abel takker for valget og glæder sig til at komme i gang med den spændende opgave.
Er du interesseret i at deltage i arbejdet, så henvend dig til Jesper.
Niels Thyssen gør opmærksom på:
1) store oprydningsdag lørdag den 28. Marts – der kunne godt bruges yderligere 10 frivillige
på dagen.
2) Golfens dag afvikles i år søndag den 19. April. De allerbedste ambassadører er jer
medlemmer, så gør venligst reklame blandt familie, venner og bekendte.
Tak for i aften. Generalforsamlingen afsluttes af HC Ralking kl. 21.05.
Ref./ Marianne Maegaard

Mollerup Golf Club den 26. Marts 2015.

Mogens Birkebæk, dirigent.
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