Ordinær generalforsamling i Mollerup Golf Club
Mandag, den 26. oktober 2020 kl. 19.00.
87 medlemmer, heraf 22 ved fuldmagt, var repræsenteret, da formanden H.C. Ralking
kunne byde forsamlingen velkommen til Mollerup Golf Clubs ordinære generalforsamling,
der blev holdt i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Hallen mandag, den 26. oktober 2020 kl.
19.00. Den ordinære generalforsamling var oprindeligt indvarslet til afholdelse tirsdag, den
17. marts 2020, men måtte udsættes på grund af corona-situationen med
forsamlingsforbud.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Orientering om budget for indeværende år.
5. Fastsættelse af kontingent og indskud for det kommende år.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra medlemmerne.
8. Valg af formand.
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
11. Valg af 3 medlemmer til Amatør- og ordensudvalget.
12. Valg af 1 suppleant til Amatør- og ordensudvalget.
13. Valg af revisor og revisorsuppleant.
14. Eventuelt.

Pkt. 1. Valg af dirigent

Formanden foreslog Jesper Abel som dirigent.
Jesper Abel blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtigt i henhold til klubbens vedtægter.
Niels Eilif Hansen blev valgt som referent. Kaj Erik Ravn, Ruth Møller, Leni R. Larsen og Thomas Mouritsen blev valgt som stemmetællere.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning

På bestyrelsens vegne aflagde formanden, H.C. Ralking en kort beretning:
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”Med generalforsamlingens og dirigentens accept vil jeg aflægge en kort udgave af beretningen. Det gør jeg af 3 grunde: 1) Det er et halvt år siden, beretningen blev skrevet, og
det meste af en sæson er gået, 2) Beretningen har ligget på hjemmesiden i en uges tid,
og 3) Corona-restriktionerne gør, at vi skal slutte generalforsamlingen senest kl. 22.00.
2019 blev på mange måder et godt år for Mollerup Golf Club, hvor vi fik lavet en del forbedringer. Men det var også et meget vådt år. Det påvirkede aktiviteterne og dermed
økonomien. Årets resultat blev 185.593 kr., lidt svagere end budgettet, men tilfredsstillende
alt taget i betragtning. Klubben skal ikke tjene penge for pengenes skyld, men den skal
have et fornuftigt resultat for at skabe forbedringer. Medlemsmæssigt havde vi en lille tilbagegang på 25. Vi lavede en lille undersøgelse af, hvorfor folk melder sig ud. Der tegner
sig 3 hovedårsager: alder og helbred, mangel på tider og dårlig opførsel fra andre medlemmer. Det sidste er meget tankevækkende.
På banen fik vi 2 nye broer og banen fik en omgang sand. Det var en rigtig god investering.
I huset blev sekretariatet flyttet ned i stueetagen og turneringslederrummet flyttet hen i det
gamle 19th hole.
Cafeen blev et læringsår, men vi må ikke glemme, at fordi vi drev cafeen selv, tjente vi
ca. 188.000 i splitmoms. Det er mere end en forpagterkontrakt kan indbringe.
På det organisatoriske område fik vi ansat Rikke i sekretariatet, vi fik lavet en samlet beskrivelse af vores procedurer for budgetlægning, bogføring og regnskab, vi fik udarbejdet en
samlet virksomhedsplan og lavet en arbejdsmiljøpolitik.
Information og kommunikation er vigtigt, for at medlemmerne føler sig inddraget. Det er
vores politik at være åben, men vi skal også balancere, hvad vi kommunikerer. For meget
information risikerer at blive støj og det ender med, at ingen læser udsendte mails m.v. Der
er ingen patentløsning på, hvad der er den nødvendige og tilstrækkelige kommunikation,
men vi arbejder fortsat på at optimere området.
Disse resultater havde vi ikke kunnet nå uden samarbejdspartnere. Først og fremmest tak til
sponsorerne. Også tak til DGU for værdifuld støtte og ikke mindst Aarhus Kommune, som
støttede købet af de nye broer med halvdelen af beløbet.
Udvalgenes beretninger
Banen: Vi havde i 2019 nogle uger med en sej rough. Det har vi lært af. Det er et stort ønske at få udarbejdet en masterplan, dvs. en samlet plan for banens udvikling de næste 5 –
10 år.
Klubhuset: Sekretariatet og turneringslederrummet blev flyttet.
Restauranten: Vi arbejder for at sikre god service og kvalitet, så cafeen er det naturlige
samlingssted.
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Sponsorområdet: Vi opnåede 505.000 t.kr. i sponsorindtægter, hvilker er 55.000 kr. over
budgettet. Dertil kommer barteraftaler til en anslået værdi af ca. 300.000 kr. Greenfeeområdet har skuffet i den våde sommer.
Turneringsudvalget: De 5 klubturneringer havde stor tilslutning. Vi opnåede gode resultater
i regionsgolf.
Eliteudvalget: Vi har nogle lovende unge spillere.
Regel- og handicapudvalget: Årets aktiviteter blev præget af de nye golfregler.
Begynderudvalget: Der er 10 – 12 % udskiftning i danske golfklubber om året. Det giver
travlhed, når den afgang skal indhentes med at oplære nye. Et nyt koncept er på vej for
K37.
Juniorudvalget: Mollerup Tigers for de 6 – 10 årige var den store nyskabelse.
Trivselsudvalget: 2019 blev en god sæson med sociale arrangementer, bl.a. en vellykket
koncert med Peter Viskinde.
Baneservice: Arbejdet har været fokuseret på 1. tee som service. Målet er bedre flow.
Frivillige: Takket være en målrettet indsats har vi oplevet en pæn stigning, ikke mindst ift.
arbejde på banen.
Vores udfordringer i 2020 – og fremover:
o Økonomien – vi skal gerne genvinde det tabte, hvad angår medlemmer.
o Tilfredshed hos brugerne – vi skal blive bedre til at minimere frafald.
o Den gode begyndelse – vi skal have fokus på rekruttering og fastholdelse.
o Helhedsplanen – det er et stort ønske at få en banearkitekt til at gennemgå hele
banen.
o Peters gård og 9 huller mere – vi arbejder fortsat på begge projekter og mener, de
vil bidrage til at løfte klubben.
Til slut en rigtig stor tak
o Til jer, som gav klubben en gave i 2018. Vi fik 166.000 kr. i momskompensation.
o En stor tak til alle jer, som udfører frivilligt arbejde. Det er meget værd for klubben.
o En stor tak til jer, som bidrager til den gode stemning og den gode kultur. Bliv ved
med det!
o Og til sidst en rigtig stor tak til vores medarbejdere, som under ofte vanskelige vilkår
har ydet et rigtigt godt stykke arbejde.
Sæson 2020 er ved at være slut. Jeg håber, I har haft en god sæson på trods af de
begrænsninger, som corona pandemien har medført. Med en tak til alle vil jeg slutte
med at udtrykke mine bedste ønsker om, at vi alle får en rigtig god sæson 2021.”
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Herefter en kort drøftelse. Henrik Vinther Jensen spurgte om bestyrelsens tiltag for at
minimere frafaldet. Formanden henviste til de tre nævnte grunde til udmeldelse og
sagde, at den første grund kunne man ikke gøre noget ved. Mht til tidsbestilling havde
man gennemført forsøg med elektronisk boldrende, og man var nu i en proces, hvor
man ville slå hårdt ned på medlemmer, der misbruger tidsbestillingssystemet. Medlemmers dårlige opførsel ville blive alvorligt påtalt, og formanden opfordrede til, at alle
lever op til etikette- og golfreglerne. Kirsten Ebert foreslog, at man i højere grad slog to
og to sammen, så der kunne frigives tider. Formanden svarede, at det gør man også i
en vis udstrækning på lørdage og søndage. Jørgen Myhre spurgte om, hvor 9 nye huller eventuelt skulle ligge. Formanden fortalte, at der arbejdes med planer om 9 nye
huller nord for Egåen, og at forventningen er, at det vil være muligt planlægge, så
vand ikke skulle blive et problem.
Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.
Hele formandsberetningen og udvalgsberetningerne er vedhæftet som bilag

Pkt. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Kurt Hundebøll, der varetager klubbens bogholderi og regnskab, gennemgik det reviderede regnskab.
Årets resultat blev et overskud på tkr. 186,6 mod budgetteret tkr. 268,0.
Nettoomsætningen blev tkr. 9.388,7 mod budgetteret tkr. 9.335, altså 53,7 tkr. mere end
oprindeligt budgetteret. I forhold til budgettet har kontingentindtægterne været mindre,
hvilket opvejes af større sponsorindtægter, mere i momskompensation og en aktivitetsstøtte på tkr. 49,1.
Klubben har haft ordinære driftsomkostninger på i alt tkr. 8.078,3, hvilket er tkr. 161,3 mere
end budgetteret.
Spørgsmål og kommentarer fra Henrik Vinther Jensen, Kirsten Ebert, Henrik Sørrig Jensen,
Thomas M. Rasmussen, Lis Wenneberg og Søren Leth vedrørende strategipuljen, fordeling
af pengeforbrug mellem bane og andre aktiviteter, Golfringen/Mer’Golf, Caféen og mulige opskrivninger blev besvaret og kommenteret af Knud Hundebøll og formanden.
Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet.

Pkt. 4. Orientering om budget for indeværende år
Kurt Hundebøll orienterede om budget for indeværende år (2020):
Budget 2020 (1000 kr.)
Kontingenter
Sponsorater

7485
565
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Andre golfindtægter
Udlejning
Øvrige indtægter
Indtægter i alt
Vareforbrug, Driving Range og Træner
Klubaktiviteter
Drift af klubben
Golfbanen
Omkostninger i alt
Resultat før renter og afskrivninger
Renter, kassekredit
Renter, banklån
Finansielle omkostninger
Afskrivninger, driftsmidler
Afskrivninger, bygninger
Afskrivninger, i alt

770
409
65
9294
727
728
2036
4576

8067
1227

25
675
700
300
150
450

Årets forventede resultat

77

Orienteringen om budgettet blev taget til efterretning.

Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent og indskud for det kommende år
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter i 2021:
Kontingenttype
Seniorer (over 25 år)
Ungdom (19 – 25 år)
Juniorer (op til 13 år)
Juniorer (13 – 18 år)
Studiemedlemsskab
Long distance
Passivt medlemskab
Par 3-bane spilleret

2020
7.200
3.900
1.000
1.950
3.900
3.900
1.050
2.500

2021
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret

På den ordinære generalforsamling i 2013 fik bestyrelsen fuldmagt til at beslutte, om der
skal være indskud eller ej og hvis ja, hvilket beløb. Beslutningen er ikke tidsbegrænset.
Bestyrelsen indstiller, at indskuddet fortsat er suspenderet.
Forslag om uændrede kontingenter og suspendering af indskud blev vedtaget.

Pkt. 6. Forslag fra bestyrelsen
Forslag til vedtægtsændring:
Ny § 9, stk. 5:
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Kandidater til bestyrelsen skal være anmeldt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Kandidater skal desuden have aktivt medlemskab senest fra begyndelsen af
det halvår, hvor generalforsamlingen finder sted. Bestyrelsen skal senest ugedagen før generalforsamlingen offentliggøre kandidaternes navne ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside, hvis en sådan er aktiv. Hvis kandidaterne ønsker at fremsætte et valgprogram, skal dette offentliggøres samtidig.
Såfremt bestyrelsen finder, der ikke er opstillet kandidater nok, jf. § 13 stk. 1, kan opstilling
finde sted på selve generalforsamlingen.
Motivering:
Bestyrelsens kompetence er vigtig ift. klubbens drift og udvikling. MGC driver en forretning
med en omsætning på ca. 12 mio (incl. restauranten) og ca. 10 fastansatte. Det er derfor
vigtigt at sikre de rette kompetencer i bestyrelsen. Med forslaget sidestilles kandidatopstilling med forslag fra bestyrelsen og forslag fra medlemmer, således at medlemmerne har
mulighed forud for generalforsamlingen at tage stilling.
Bestyrelsens forslag blev trukket tilbage.

Pkt. 7. Indkomne forslag fra medlemmerne
Forslag 1

Optagelse af mundtlige indlæg på generalforsamlingen
Indsendt af: Henning Sunn Pedersen
Foreslår at alle mundtlige indlæg på generalforsamlingen optages og gemmes digitalt i
en periode på 1 måned.
Motivering:
En referent kan ikke nå at registrere de mundtlige indlæg, og derfor referer han det, han
finder mest relevant, hvorved dermed muligvis udelades relevante oplysninger.
Forslaget vil hindre misforståelser og fejl specielt vedr. de forslag der vedtages.
Dirigenten meddelte, at forslagsstiller har trukket forslaget tilbage.

Forslag 2

Ændring af vedtægternes § 9 stk. 1, punkt 4
Indsendt af: Henning Sunn Pedersen
”Foreslår, at vedtægternes § 9 stk. 1, punkt 4: ”Orientering om budget for indeværende
år” ændres til: ”Godkendelse af budget for indeværende år”.
Motivering:
Bestyrelsen har ved at forhøje garageplads lejen med 31 % bevist, at den ikke er i stand til
at vurdere sine budgetforslag, idet denne forhøjelse ikke vil medføre en yderligere indtægt på max. kr. 15.000.-, men vil medføre et indtægtstab i størrelsesorden kr. 150.000.- pr.
år, da min. 15 medlemmer vil flytte til Kalø Golf Club med et kontingent på kr. 5.590.- +
buggykort kr. 2.000.- eller en besparelse på kr.2.560.- samt besparelse af udgifter til egen
buggy (vedligeholdelse, afskrivning m.v.)
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Dirigenten meddelte, at forslagsstiller har trukket forslaget tilbage.

Forslag 3

Oprettelse af ny kontingent sats
Indsendt af: Henning Sunn Pedersen
Det foreslås, at der oprettes en kontingentsats for pensionistmedlemmer, der kun ønsker at
spille på hverdage. Som pensionist er et medlem, der er aldersberettiget til folkepension
p.t. 65 ½ år.
Kontingentet skal udgøre kontingentsatsen for seniorer minus kr. 2.000.-. Hvis et sådant
medlem lejlighedsvis ønsker at spille i weekenden, kan dette ske mod betaling af kr. 100.Motivering:
Bestyrelsen har med den ikke varslede, ikke begrundede og useriøse forhøjelse af lejen for
garageplads til buggy med 31 % udvist en særdeles pensionist fjendtlig indstilling. Alle
buggyejere er pensionister. Da naboklub har en pensionist ordning med et årligt kontingent på kr. 5.590,-, skal forslaget ses som et værn mod medlemsafgang samt en mulighed
for nye medlemmer. Forslaget anses derfor som økonomisk neutralt, idet mindre afgang
og øget tilgang vil opveje den mindre indtjening per medlem. Forslaget vil yderligere betyde mere plads i weekends for de ”arbejdsramte” medlemmer.
Dirigenten meddelte, at forslagsstiller har trukket forslaget tilbage.

Forslag 4

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at tilbagekalde den ikke varslede og udokumenterede stigning på 31,1 % eller 700 kr. for leje af garageplads til buggys.
De beløb, der er indbetalt af lejerne jfr. Ovenstående skal øjeblikkelig tilbagebetales.
Indsendt af: Charlie Herbst
Motivering:
Grunden til vi har fremsendt ovennævnte forslag til beslutning på generalforsamlingen er,
at vi 1 dag eller 2 dage før den 1. januar 2020 via klubbens hjemmeside var blevet bekendt med, at vores leje ville stige fra 2.250 kr. til 2.950 kr. pr. 1. januar 2020. En stigning på
31,1 %, en fuldstændig ublu lejeforhøjelse uden forvarsel og absolut uden begrundelse.
Det normale ved en sådan stigning er et varsel på mindst 3 måneder og med fremtidig
virkning fra efterfølgende periode med begrundelse for stigningen, hvilket blev tolket fra
en advokat blandt buggy ejerne. Altså kunne en stigning først være trådt i kraft pr. 1. januar 2021 forudsat vi får en forvarsel og begrundelse på mindst 3 måneder.
Vi fik om eftermiddagen den 30. december følgende skrivelse, efter det var gået op for
bestyrelsen, at vi havde afholdt møde om formiddagen, hvor vi selv havde orienteret bestyrelsen om vores utilfredshed med stigningen.
”Ved en beklagelig fejl er dette desværre ikke blevet varslet buggyejerne. Inden 1. februar 2020 bedes du melde tilbage til sekretariatet, om du fortsat ønsker at beholde din pplads i kælderen.”
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Det er så den måde bestyrelsen vælger at benytte sig af over for sine medlemmer, meld
tilbage og acceptere stigningen. Bestyrelsen giver reelt medlemmer det valg at finde en
anden klub, på én måned eller forsvind. Bestyrelsen bør huske på, at vi har vores buggy,
fordi vi ikke har mulighed for at gå en fuld runde.
Dirigenten meddelte, at forslagsstiller har trukket forslaget tilbage.

Forslag 5

Ændring af vedtægternes § 9, stk. 1, pkt. 5
Indsendt af: Charlie Herbst
Foreslår at vedtægternes § 9, stk. 1, pkt. 5: ”Fastsættelse af kontingent og indskud for det
kommende år” ændres til ” Godkendelse af kontingent og indskud samt leje af bagskabe,
garderobeskabe og garageleje til buggys.”
Dirigenten meddelte, at forslagsstiller har trukket forslaget tilbage.

Forslag 6

Buggy kørsel i klubturneringer
Indsendt af: Per-Ole Overgaard
Foreslår, at buggy kørsel er tilladt i forbindelse med afvikling af turneringer i klubregi, herunder i Klubber i Klubben, i perioden fra og med klubbens åbningsturnering til klubbens
sæsonafslutning.
Motivering:
En fair tilgang for buggyejere for at deltage i klubturneringer på lige fod med ikke buggyejere i Danmarks Hyggeligste Golfklub.
Dirigenten meddelte, at forslagsstiller har trukket forslaget tilbage.

Forslag 7

Offentliggørelse af kvartalsvise regnskabsbalancer
Indsendt af: Charlie Herbst
Forslag: Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at Mollerup Golf Clubs specificerede
kvartalsvise regnskabsbalancer bliver offentliggjort for medlemmerne på følgende måde:
Balancerne fremlægges i klubhuset og offentligøres på klubbens hjemmeside, hvis en sådan er i brug, og udleveres til medlemmerne efter anmodning.
Januar
April
Juli
Oktober

kvartal offentligøres senest den 25. maj
- 25. august
- 25. november
- 25. februar

Såfremt generalforsamlingen afholdes i 1. halvdel af marts måned eller før, er fristen for
offentliggørelse af oktober kvartals balance den 15. februar.
Afvikles generalforsamlingen før 1. marts skal regnskabet mindst være fremlagt 15 dage
før generalforsamlingen.
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Motivering:
At give medlemmerne en mulighed for at følge den løbende økonomi i klubben, samt
give medlemmerne mulighed for at stille forslag til generalforsamlingen begrundet i økonomien.
Som det er nu, skal bestyrelsen først fremlægge Årsregnskabet på ugedagen før generalforsamlingen jfr. vedtægterne.
Der er derfor ingen mulighed for, at medlemmerne kan stille forslag til generalforsamlingen
som er begrundet i regnskabet, idet medlemmernes forslag til generalforsamlingen skal
være fremsendt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen jfr. vedtægternes §
9 stk. 2.
Dirigenten meddelte, at forslagsstiller har trukket forslaget tilbage.

Forslag 8

Ændring af frister i vedtægterne
Indsendt af: Peter Thomsen
Forslag: Fristerne i vedtægternes § 9.2 og § 9.3 ombyttes og justeres således at:
§ 9.2 - Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 5 hverdage før generalforsamlingen. Forslagene publiceres senest 3 hverdage før generalforsamlingen.
§ 9.3 - Årsregnskabet og bestyrelsens forslag fremlægges til gennemsyn ved opslag i klubhuset og på hjemmesiden senest 7 hverdage før generalforsamlingen.
Ny § - 10 dage hverdage inden generalforsamlingen orienteres medlemmerne per e-mail
om terminer for fremlæggelse af årsregnskabet og bestyrelsens forslag, og om frister for
fremsendelse af forslag og fremlæggelse af forslag fra medlemmerne.
Alle forslag skrives i et af klubben udsendt standardformat til opslag i klubhuset og på
klubbens hjemmeside, hvis en sådan er aktiv.
Motivering:
Forslaget vil gøre det muligt for alle medlemmer – uanset deltagelse på GF eller ikke - at
fremlægge forslag med udgangspunkt ikke mindst i det foreliggende regnskab.
Nettets tidsfaktor har overhalet generalforsamlinger, og udviklingen forsinkes af den formelle struktur. Forslaget skal ses som en overgang til mulig senere elektronisk afstemning.
Dirigenten meddelte, at forslagsstiller har trukket forslaget tilbage.

Forslag 9

Gennemgribende nytænkning af klubben
Indsendt af: Peter Thomsen
Forslag til gennemgribende nytænkning af klubben (tidsramme 3 mdr.)
Tiltagende individualisering, ændrede kommunikationsformer og vejrmæssige udfordringer er baggrunden for forslaget, der opdeles i følgende delforslag:
• 02.1 - nedsættelse af et panel, der nytænker klubbens attraktivitet, sportslige og
andre aktiviteter, medlemstilbud mv. med henblik på en markedsrettet restrukture9

ring.
Eks. #1 kalder på gentænkning: På GF 2019 var 163 personer (alder i klubben !?) til
stede (sv.t. 15% af stemmeberettigede). Der var derudover 59 fuldmagter (= 5,5 %).
GF er altså forlods underrepræsenteret med et mindretal, der bestemmer. Ikke et
tiltalende forhold i nutiden….
Eks. # 2: Ekstraordinær GF kræver underskrifter fra 1/3 af medlemmerne. Det er en
håbløs forældet paragraf fra en tid, hvor klubberne var tilknyttet et bysamfund, og
hvor alle kendte hinanden og spillede turnering i klubben hver weekend. Afstemning per email er nutidens afstemningsform.
•

02.2 - nedsættelse af et udvalg, der skal tilpasse medlemsbetingelser, vedtægter,
planer og organisation i forhold til panel #1’s resultater og med henblik på en medlems- og udviklingsorienteret restrukturering. (tidsrammen hér er 6 mdr.)
Panelets opgave vil være at frembring en tilpasset modernisering så fleksibel, at
klubben kan agere effektivt overfor ændrede eksistensbetingelser og nye, ændrede muligheder.

•

02.3 - nedsættelse af et panel, der skal fremlægge forslag til omlægning af banen. For 4 år siden udarbejdede en række entusiastiske medlemmer forslag til ændringer i banens layout efter flere på hinanden voldsomme oversvømmelser. Rekordstore nedbørsmængder i 3. kvt 2019 og februar 2020 har medført nye oversvømmelser.
Hvis vi skal have mulighed for at spille turneringsgolf på banen i mere end 7 mdr.
om året som nu, skal der uforsinket fokuseres på omlægning.
Panelet tager udgangspunkt i medlemsforslagene som udtryk for respekt af den viste store interesse. Interessen for at medvirke var endog meget stor. Siden er planerne blevet syltet til fordel for bestyrelsens fokus på nye 9 huller mod nord.

Dirigenten meddelte, at forslagsstiller har trukket forslaget tilbage.

Forslag 10

Medlemsmøder i 2., 3. og 4. kvartal
Indsendt af: Peter Thomsen
Forslag: Der indkaldes til medlemsmøder i 2, 3 og 4. kvartal hvert år.
På medlemsmøderne redegør Bestyrelsen (og eventuelle udvalg) grundigt for klubbens
økonomi, status på igangværende projekter og orienterer konkret om nye forslag.
Motivering:
Mangelfulde referater fra Bestyrelsen – et forhold, der trods refererede løfter fra formanden på GF 2019 ikke er blevet opfyldt.
Beslutninger og investeringer der aldrig er refereret. Eks.: Projektliste (dato, kr, tid ..) og
”Masterplan” (ih, hvor vi skruer os op!) er aldrig nået hjemmesiden.
Det er medlemmernes penge, der administreres. Det hedder en bestyrelse, ikke en aktionær-klub.
Dirigenten meddelte, at forslagsstiller har trukket forslaget tilbage.
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Pkt. 8. Valg af formand
H.C. Ralking blev genvalgt.

Pkt. 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Til valg af tre medlemmer til bestyrelsen blev følgende fire medlemmer foreslået:
Ulla Køpfli, Patrick Czyz Bendsen, Benny Jepsen og Peter Thomsen.
Afstemningsresultat:
Patrick Czyz Bendsen
Ulla Køpfli
Benny Jepsen
Peter Thomsen

84 stemmer
82 stemmer
67 stemmer
28 stemmer

Ulla Køpfli, Patrick Czyz Bendsen og Benny Jepsen blev således valgt for en 2-årig periode.

Pkt. 10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsen indstillede Erik Bech Nielsen og Gerda Lambertsen. Begge blev valgt med akklamation.

Pkt. 11. Valg af 3 medlemmer til Amatør- og ordensudvalget
Udvalgsformanden, Jesper Abel oplyste, at han selv og Henrik Vinther Jensen var villige til
at fortsætte. Per Bundgaard ønskede ikke at fortsætte. Jesper Abel foreslog valg af Tania
Søby, som sammen med Jesper Abel og Henrik Vinther Jensen blev valgt med akklamation.

Pkt. 12. Valg af 1 suppleant til Amatør- og ordensudvalget
Udvalget foreslog valg af Carsten Hvolbøll Mikkelsen, som blev valgt med akklamation.

Pkt. 13. Valg af revisor og revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslog valg af Poul Lindberg som intern revisor og af Jesper Abel som revisorsuppleant.
De foreslåede kandidater blev valgt med akklamation.

Pkt. 14. Eventuelt
Kirsten Ebert efterspurgte en orientering om resultaterne af den gennemførte tilfredshedsundersøgelse og fik oplyst, at den vil foreligge inden jul.
Lis Wenneberg og Niels Kjærsgaard spurgte til muligheden for at afskaffe af boldrenden.
Formanden svarede, at det i givet fald skulle forelægges generalforsamlingen, der to
gange tidligere havde nedstemt et forslag om nedlæggelse. Evalueringen af forsøget
med den elektroniske boldrende ville indgå i bestyrelsens overvejelser mht. boldrendens
fremtid.
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BILAG - BERETNINGER 2019
Mollerup Golf Club

Formandens beretning på ordinær generalforsamling 17. marts 2020

2019 vil da i hvert fald blive husket for én ting: det var et af de vådeste år i Danmarkshistorien. Det
sætter sit præg på golfsporten. Regnvejr betyder, at vi som medlemmer spiller færre runder, der
kommer ikke så mange greenfeespillere og omsætning i restauranten falder. Trods disse udfordringer synes jeg alligevel, vi kan kigge tilbage på et godt år for Mollerup.
Min beretning skal dels gøre status over året, som gik, dels pege frem på de udfordringer, som
venter i 2020 og de kommende år.

Året der gik

Lad os starte med status. Jeg vil for overskuelighedens skyld dele det op i nogle hovedpunkter.
Derudover vil jeg kort resumere de vigtigste overskrifter fra udvalgenes beretninger. Udvalgenes
beretninger er offentliggjort og ligger på hjemmesiden.
o
o
o
o
o

Økonomien
Banen og øvrige faciliteter
Foreningslivet
Organisation, ledelse og samarbejde
Udfordringer 2020

Økonomien
De aktive medlemmer fordeler sig pr. 1. januar 2020 således:

0 – 12 år
13- 18 år
19 – 24 år
25 – 60 år
60 år og opefter
6
33
55
426
652
Desværre må vi i 2019 konstatere en lille tilbagegang på ca. 25 medlemmer. Det er ikke katastrofalt for klubbens økonomi, men omregnet til kontingentkroner er det små 200.000 kr., som selvfølgelig havde været rare at have i budgettet for 2020.
Årets resultat på 185.593 kr. finder bestyrelsen tilfredsstillende, året udfordringer taget i betragtning. Nettoomsætningen på 9.175.000 kr. er lidt lavere end budgetteret, hvilket primært skyldes
svigtende greenfeeindtægter og medlemsafgang. Resultatet er tilfredsstillende, fordi vi som forening ikke skal drive forretning for at tjene penge til aktionærer, men drive forretning for at sikre
en stabil udvikling i foreningen til gavn for vores medlemmer. Indtægterne skal ikke akkumulere
eller udloddes – de skal hurtigst muligt omsættes til aktiviteter til gavn for klubben.
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I 2018 skiftede vi samarbejdspartner omkring bogføringen, idet vi skrev kontrakt med ECOR. Det er
ikke nogen let sag at skifte samarbejdspartner på det område, men nu har været igennem et helt
regnskabsår, procedurer er blevet gennemgået og justeret, forventninger er afstemt osv. Vi kan
konstatere, at vi er rigtigt glade for samarbejdet. Bestyrelsen får løbende de rapporteringer, som
gør, at vi ved, hvor økonomien er henne – også selv om året måske ikke helt udvikler sig som forventet.
Banen og øvrige faciliteter
Både på banen og i klubhuset kan vi glæde os over forbedringer i 2019. Vi fik 2 nye broer over
Egåen i foråret 2019. Så skulle vi gerne være godt garderet mange år frem. Vores fairways har også
fået en omgang sand. Det var et projekt, vi startede med i 2018 og vi har overfor generalforsamlingen forpligtiget os til, at det vil vi gøre i 5 år (mindst). Det er nogen af de bedste penge, vi har
givet ud længe og det får meget ros fra medlemmerne.
Klubhuset
I klubhuset fik vi flyttet sekretariatet ned i stueetagen. Det var et stort ønske fra mange medlemmer og er blevet godt modtaget. Vi arbejder også på sammen med shoppen at gøre stueetagen til
et samlet velkomstcenter for medlemmer og gæster. Det er en proces, som vi forsat vil have fokus
på i 2020. Når sekretariatet overtog turneringslederrummet, måtte vi jo finde et andet sted til turneringslederne. Det gamle ’19th Hole’ blev ombygget. Bagtil har vi nu et rum til klubbens bags, så
der er kommet styr på dem. Og turneringlederrummet er blevet indrettet, således at turneringlederne og Klubberne-i-klubben er glade og tilfredse. Også her vil jeg sige, at pengene er godt givet
ud, fordi hele ombygningen har skabt bedre rammer for ansatte, medlemmer og gæster.
Cafeen
Cafeen og restauranten har i 2019 været et læringsår for os alle. Nogle medlemmer mener, at vi
skal finde en forpagter, frem for selv at drive restauranten. Hvad der tæller for og imod, har vi analyseret grundig. Hvad de færreste nok ved er, at det giver os en betydelig gevinst i splitmoms, at vi
selv driver restauranten. For 2019 drejer det sig om ca. 188.000 kr. i splitmoms. Det beløb får man
næppe nogen forpagter til at betale i husleje. Dertil kommer en række andre fordele, som vejer
for, at vi driver restauranten selv.
Det er ikke et mål som sådan, at klubben skal tjene penge på restauranten. Men vi mener, vi har et
grundlag, så den kan hvile i sig selv. Og det er der budgetteret med for 2020. Vi skal drive restauranten både med hjerte og hjerne. Med hjertet forstået sådan, at restauranten først og fremmest
er til for medlemmerne. Den skal være samlingsstedet for hygge og fællesskab. At vi driver den
med hjernen, skal forstås sådan, at vi vil drive den på almindelige sunde forretningsmæssige principper. Vi vil sikre et højt serviceniveau i højsæsonen og vil afpasse åbningstider i vintermånederne
efter behovet. På den måde sikrer vi bedst en stabil drift og et godt serviceniveau.
Hvem skal så stå for restauranten fremover? Også det emne har været grundigt vurderet af bestyrelsen og valget er faldet på en model, hvor Niels får ansvaret for køkkenet, medens Mette bliver
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barchef. Sammen har de planer om en række nye tiltag, som jeg er sikkert på, vil blive til alles glæde. Lad os støtte op om cafeen som vores unikke samlingssted for hygge og fællesskab.
Foreningslivet og frivillige
Hvordan har foreningslivet det i Mollerup? Vi er en forening, hvilket indebærer, at vi alle har et
fælles ansvar for, at tingene fungerer. Vi skal vægte fællesskabet højt og vi skal holde fast i det
fælles ansvar for vores forening. Ellers ender vi som en pay-and-play bane. Heldigvis er der nogen,
som bruger meget tid og mange kræfter på, at få foreningen til at fungere. Uden frivillige så det
sort ud. Hvis man gør det tankeeksperiment, at vi skulle drive klubben med samme standard og
service, men uden frivillige, - så ventede der en større kontingentstigning. Det ønsker ingen af os,
derfor gør vi også fra bestyrelsens side en stor indsat for at engagere frivillige. Heldigvis vil mange
gerne bidrage, når det er overkommeligt og selvfølgelig også gerne, hvis det skaber fællesskab. I
de seneste par år har vi især fokuseret på at få flere frivillige til banen, og det er lykkedes. Målet er
ikke at spare penge på budgettet til banen, men at give banen et ekstra løft. Stor tak til alle jer,
som lægger kræfter i det.
Rekruttering og fastholdelse
Foreningslivet leves jo i høj grad i fællesskaberne, herunder ikke mindst klubberne-i-klubben. Vi
har et årligt evalueringsmøde med klubberne-i-klubben, hvor vi drøfter stort og småt og aftaler
rammerne for den kommende sæson. Her hører jeg, at man har haft en god sæson, men med
stagnerede opbakning. Noget af det, er sikkert også vejret skyld, men vi skal måske også kigge på,
hvordan vi i klubben og klubberne-i-klubben arbejder med rekruttering og fastholdelse. Vi ved jo,
vi har afgang af medlemmer hvert år. På landsplan er der en udskiftning i medlemstallet på ca. 10
%, - så der skal hele tiden arbejdes for at nye kommer til og bliver integreret i fællesskabet. Er vi
dygtige nok? Eller kan vi blive en tand bedre med en fælles koordineret indsats?
I erkendelse af, at vi havde nettotilbagegang i 2019, har bestyrelsen iværksat en plan for rekruttering og fastholdelse. Der er en række ting, vi gør, som fungerer godt, andet skal måske revitaliseres
og endelig skal vi også være åbne for at lære af andre klubbers erfaringer. Vi tror, et solidt fokus
på dette område vil gøre os bedre i rekrutteringsarbejdet. Og ligeledes tror vi, at vi kan blive bedre til at fastholde de, som er medlemmer, men ikke føler sig forankrede. Det er en opgave, som
berører os alle, og hvor vi alle kan være med til at bidrage. Et venligt smil eller en imødekommende bemærkning er med til at skabe den gode atmosfære, som skal være vores kendetegn. Lad os
være enige om, at vi alle er ambassadører for vores klub.
Rikke har spurgt de medlemmer, der melder sig ud, hvad årsagen er. Ca. 2/3 har svaret. For rigtigt
manges vedkommende (34 %) er det alder og helbred, som er årsagen. Det kan vi ikke rigtigt gøre
så meget ved. Men der er også en gruppe (20 %), som angiver, at det er mangel på tider, der er
årsag til deres udmeldelse. Vi har diskuteret boldrende på de seneste generalforsamlinger og vi
kan konstatere, at klubben er delt i det spørgsmål. Vejen frem er måske ikke et enten – eller, men
en mere balanceret fordeling, så der er plads til begge grupperinger. Bestyrelsen besluttede i au-
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gust at lave et pilotprojekt på en måned, hvor vi med elektronisk boldrende fik et billede af, hvor
meget boldrenden bliver brugt på forskellige tidspunkter. Måske kan nogle af boldrendetiderne
gøres til bestillingstider, hvis det viser sig, at boldrenden ikke udnyttes optimalt. Måske er vejen
frem en balanceret løsning i den retning. Desværre var det ikke muligt at gennemføre pilotprojektet i efteråret, men det er bestyrelsens hensigt, at gennemføre forsøget snarest efter sæsonstart.
Jeg må desværre også nævne en tredje årsag til udmeldelser: dårlig opførsel fra andre medlemmers side. Den måde, vi omgås hinanden på i det daglige, betyder altså rigtigt meget for, om nye
medlemmer bliver – eller melder sig ud igen. Vi må have mere fokus på foreningskulturen. Vi vil jo
så gerne være Danmarks hyggeligste golfklub, men det er altså ikke det ry vi får, på den baggrund.
Juniorområdet
Når vi er ved foreningslivet, vil jeg også nævne, at golfsporten de seneste år har mistet mange juniorspillere. Det er også tilfældet i Mollerup. Derfor igangsatte vi sammen med Dansk Golf Union
et projekt, som har til formål at tiltrække de yngste juniorer og fastholde dem i et sjovt og legende
miljø. Projektet blev døbt Mollerup Tigers og Anders fra shoppen har været tovholder. Vi har været rigtigt glade for projektet og fortsætter selvfølgelig i 2020. Målet er, at få flere juniorspillere i
golfklubben.
Organisation og ledelse
Her er et område, hvor der er sket rigtigt meget i det forgangne år. Sidste forår blev Rikke ansat
som golfsekretær, og hun er heldigvis faldet godt til – selvom der også har været et par episoder
med medlemmers opførsel, som har forskrækket hende.
BBR vejledning. Alle vores procedurer omkring budgetlægning, bogføring og regnskab er blevet
gennemgået og beskrevet i et samlet dokument: BBR vejledning. Hermed har bestyrelse, ansatte
og eksterne samarbejdspartnere et regelsæt, som beskriver vores arbejdsgange vedrørende økonomien.
Virksomhedsplanen. I 2019 fik vi – efter noget tilløb – færdiggjort en samlet beskrivelse af de forskellige udvalgs opgaver og hvordan de spiller sammen med de ansatte.
Arbejdsmiljøplan. Mollerup Golf Club er efterhånden en arbejdsplads med en del ansatte og det
giver selvfølgelig ledelsen et ansvar for arbejdsmiljøet. Gør vi det godt nok? Sikrer vi de ansatte et
ordentligt arbejdsmiljø? Det er let at forklare, at man ikke må slå bolde i nærheden af greenkeeperne, når de arbejder. Det respekterer de fleste heldigvis. Men desværre har vi også nogle få
medlemmer som lader hånt om dette. Nu har vi fået beskrevet arbejdsmiljøpolitikken og et medlem af bestyrelsen er ansvarlig for at følge op.
BoardOffice. BoardOffice siger nok ikke de fleste medlemmer noget, men det er en platform til
professionelt bestyrelsesarbejde, som vi fremover abonnerer på. Bl.a. lovgivningen om persondata
sætter rammer for, hvordan bestyrelsen skal behandle en række forskellige informationer. Som
det er i dag, sender vi mails på kryds og tværs til hinanden. Det er ikke hensigtsmæssigt. Board
16

Office skal hjælpe os med to ting: vi skal blive bedre til at dokumentere vores procedurer mv. og
overlevere dem, når der sker udskiftninger i bestyrelse og udvalg. Det kan Board Office hjælpe os
med. Et andet punkt, hvor Board Office er et vigtigt skridt frem, er opbevaring af fortrolige oplysninger, som kontrakter, referater mv. Fremover ligger de ét sted, og der er styr på, hvem der har
adgang til hvad.
Samarbejdspartnere
Samarbejde er ofte afgørende for at nå resultater. Jeg vil her nævne 3 samarbejdspartnere, som
betyder rigtigt meget for, at vi har nået de resultater, vi har.
En stor tak til vores sponsorer og samarbejdspartnere, som støtter op om klubben og dens aktiviteter. Uden jeres støtte, var der en del, som ikke kunne iværksættes. Vi har i 2019 sponsorindtægter for 505.500 kr. og dertil kommer de såkaldte barteraftaler, som betyder, at vi får pæne rabatter ved en række leverandører. Det betyder rigtigt meget for os, så stor tak herfra.
Dansk Golf Union er jo vores hovedorganisation og det bør nævnes, at vi har et rigtigt godt samarbejde med DGU. Bl.a. har DGU været partner i projektet med Mollerup Tigers og også i andre
sammenhænge har vi et godt samarbejde, som bidrager til at udvikle vores klub.
Aarhus Kommune har også støttet klubben på flere måder. I efteråret 2018 fik vi bevilget ca.
150.000 kr. til at etablere solcelleanlæg. Vi håber at få anlægget monteret i løbet af kort tid. Sidste
vinter fik vi en akutbevilling på 71.250 kr. (svarende til 50%) til vores to broer. Og senest er kommunen trukket i arbejdstøjet ved at igangsætte en miljøundersøgelse af Peters gård.
Kommunikation
Som forening bestræber vi os på at være åbne og informere medlemmerne, så godt det er muligt.
Det er et spørgsmål om at finde balancen i forhold til den nødvendige og tilstrækkelige kommunikation. Nogle medlemmer vil gerne følge med i alt. Andre læser ikke nyhedsbrevet og frabeder sig
mails. Vi skal prøve at finde balancen mellem flertallet af vores medlemmers ønsker og vores ressourceforbrug. Vi – og det gælder alle medlemmer – må også acceptere, at vi er en forening, som
driver en virksomhed, og det kræver, at nogle ting skal behandles helt fortroligt, både af hensyn til
de involverede og af hensyn til lovgivningen. Vi vil også i det kommende år arbejde på at tilpasse
og forbedre vores kommunikation. Fremover vil kommunikation være en stabsfunktion og vores
forventning er, at der vil give en mere smidig arbejdsgang.
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Hovedpunkter fra udvalgenes beretninger

Baneudvalget v/ Erwin Berngruber
Banen har i en stor del af sæsonen vist sig fra sin rigtigt flotte side, men også været udfordret af
det ekstremt våde vejr, vi har oplevet i 2019, ikke mindst efterår og vinter. Den seje rough gav i
foråret anledning til permanent ændring af klippehøjden, hvilket de fleste har bifaldet. En masterplan for hele banens udvikling er på ønskelisten, så vi får mere systematik i banens udvikling.
Ejendomsudvalget v/ Erik Bech Nielsen
I 2019 fik vi flyttet sekretariatet ned i stueetagen og skabet et velkomstcenter omkring det tidligere turneringslederkontor og foyen. Turneringslederkontoret er flyttet til det gamle ’19.th hole’.
Desuden er der lavet en energirapport for klubhuset.
Restaurantudvalget v/ Gert Nielsen
Da bestyrelsen ultimo 2018 besluttede, at Mollerup Golf Club skulle drive cafeen selv, påtog klubben sig en stor og ny opgave. Udvalget har udarbejdet en Plan 2019 for det ’fysiske’ og personalemæssige behov. Gennem 2019 har der været både ris og ros til restaurationsdriften. Begge dele
berettiget, sådan er det bare at drive cafe.
Det er restaurantudvalgets og bestyrelsens opfattelse, at det er et betydeligt aktiv for vores ca.
1100 medlemmer og vores gæster, at klubben har et bemandet café- og restaurationsmiljø med
mulighed for at nyde mad og drikke og for hyggeligt socialt samvær efter en golfrunde.
Erhvervs- og sponsorudvalget v/ H.C. Ralking
Udvalget har i 2019 hovedsageligt arbejdet med følgende temaer: sammensætning af sponsorpakkerne, beskrivelse af procedurer for indgåelse af sponsorater, herunder eksponering, strategi for
området, greenfee priser og arrangementer for Mollerup Business Club.
De betalte sponsorater har indbragt 505.500 kr. (mod budgetteret 450.000 kr.). Dertil kommer
samarbejdsaftaler – såkaldte barteraftaler – som også har en betydelig værdi for klubben. Den
anslåede værdi er ca. 300.000 kr. Greenfee indtægterne har skuffet i 2019, som blev et af de vådeste år i Danmarkshistorien. Business clubben har nu 34 medlemmer.
Marketingsudvalget v/ Patrick Czyz
I marketingsudvalget er der i årets løb arbejdet med, hvordan den fremtidige markedsføring af
Mollerup Golf Club bedst kan ske. Facebook er et meget brugbart medie, som klubben vil gøre
mere brug af fremover.
Turneringsudvalget v/ Dorte Bager
Udvalget har udarbejdet en kalender/turneringsoversigt for 2019 og revideret turneringsbetingelserne. Ligeledes er der udarbejdet en ny vejledning for gennemførelse af turneringer. I 2019 har
der været afholdt 5 klubturneringer, som alle har haft stor tilslutning.
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Klubben har deltaget med 9 hold i Regionsgolf. Holdene opnåede gennemgående pæne placeringer. De bedste placeringer blev: veteran C i gr. 12, som fik en 1. plads og blev slået i 1/8 dels finalen, Super veteran B fik en 1. plads og blev vinder af vest mesterskaberne. Holdet blev runner up i
landsfinalen.
Eliteudvalget v/ Ulla Köpfli
2019 blev et blandet år for eliteafdelingen, men overordnet godt. Flere af holdene var tæt på at
blive puljevindere, så der er stort håb for 2020. Individuelt kan nævnes om vores unge spillere:
o Jakob Sejr er en del af landsholdets udviklingstrup.
o Frederik Sejr kom via en topplacering i elitetour (top 5) på verdensranglisten for amatører.
Frederik spillede 11 turneringer, missede 3 cuts og var i top 10 i resteno Mads Røddik startede 2019 med 3 missede cuts, men resten af hans turneringer blev sluttet i top 30.
Regel- og handicapudvalget v/ Mogens Jessen
Den store opgave i 2019 var at implementere de nye golfregler. Der har i den forbindelse været
gennemført medlemskurser. Ligeledes er der fulgt op på lokalreglerne, herunder ikke mindst introduktion af E5 reglen. Udvalget har også fulgt op på ændringerne i banen og der har været fokus
på ’Ready golf’.
Begynderudvalget og mentorerne v/ Anton Sønniksen
På landsplan mister golfklubberne ca. 10 – 12 % af medlemmerne om året og Mollerup er ingen
undtagelse. Det er derfor vigtigt, at vi til stadighed kan tiltrække nye medlemmer. I 2019 gav Golfens dag ikke det antal nye medlemmer, vi tidligere har set. Til gengæld kan vi notere en øget interesse for at tage golfkørekortet på en weekend, frem for et prøveforløb over 2 måneder. Vi forsøger at få en mentor tilknyttet til alle nye medlemmer. Derudover gennemfører udvalget de traditionelle onsdagsturneringer. I 2019 deltog 1219 spillere i de 29 matcher, hvilket giver et gennemsnit
på 42 pr. match.
Aktiviteterne i Klub 37 er undervisning hver tirsdag, som klubbens pro har stået for. Efter en evaluering er der udarbejdet en plan for et nyt set-up for 2020.
Juniorudvalget v/ Thomas Bording
I 2019 blev der skiftet kraftigt ud i Juniorudvalget med nærmest nye folk på alle poster. Et nyt tiltag var ’Mollerup Tigers’ specielt beregnet for de 6 – 10 årige. Det er Anders Leth fra shoppen,
som har været drivkraft i dette. I alt ca. 40 har deltaget i Tigers-forløbet i 2019 og vi håber, det kan
bidrage til, at klubben fremover får flere juniorer.
Trivselsudvalget v/ Kirsten Ebert
I februar deltog 110 gæster i en succesfyldt aften med rockmusikeren Peter Viskinde. Derudover
har udvalget arrangeret Store oprydningsdag, Golfens dag, Sct. Hans match, sommergolf og Mortens aften. Alle arrangementer, der er med til at skabe samvær og fællesskab i klubben.
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Baneservice v/ Ulla Köpfli
Baneservice har i 2019 koncentreret sig om at være på 1. tee sted og hjælpe folk med at komme
ud til tiden, samt pakke spillerne i 4 bolde. Dette var med til at give bedre flow på banen i spidsbelastningerne. Der er også foretaget en del kontrol på banen og driving range.
Kommunikationsudvalget v/ Patrick Czyz
Kommunikationsudvalget har i det forgangne år arbejdet på en opdatering af hjemmesiden samt
overvejet, hvordan fremtidige interne nyhedsbreve bør være.
Frivillige v/ Erwin Berngruber
Vi har øget antallet af frivillige hen over sæsonen og kan glæde os over, at vi kan mønstre mellem
30 – 35 frivillige hen over året. Det løfter det generelle serviceniveau på banen og udendørsarealer
– stor tak til alle frivillige for den indsats. I gør en forskel!

Vores udfordringer i 2020 – og fremover

Økonomien
Vi budgetterer forsigtigt for 2020, men det betyder ikke, at vi er hårdt pressede. Selvfølgelig kan
man altid bruge flere penge i en golfklub, men kontingentet er ikke et populært sted at hente
dem. Vi har sat os for, at vi i 2020 gerne vil genvinde det tabte, hvad angår medlemmer. Lykkes
det, snakker vi ca. 200.000 mere i kontingentindtægter i 2021. Dertil kommer, at vi senest til nytår
kan omlægges vores store lån i klubhuset til en mere favorabel rente. Det vil give en pæn besparelse. Vi er langt fremme med planer om egen brøndboring og solcelleanlæg. I øjeblikket er vi løbet ind i det praktiske vanskeligheder, men lykkes vi med det, som vi planlægger, vil der fremover
være pæne besparelser her.
Tilfredshed hos brugerne
Dansk Golf Unions undersøgelser om frafald i golfklubberne viser, at ca. halvdelen af nye spillere
er væk igen indenfor to år. Med andre ord: klubberne er ikke gode nok til at integrere dem og
dermed fastholde dem. Årsagerne til udmelding er manglende sportslige resultater og, at man ikke
er blevet en del af fællesskabet. Allerede for et par år siden indførte vi K37 som et tilbud for medlemmer med hcp. over 36. Med tilbud om gratis træning en gang om ugen var K37 tænkt som en
hjælp til vores medlemmer med højt hcp. Det er blevet kritiseret, at nogen får gratis træning og
ikke andre. Vi har derfor lavet en lille justering af konceptet. Fremover kan man være gratis medlem af K37 i maksimalt 2 år. Dvs. indmeldelsesåret og hele følgende år. Samtidigt planlægger vi at
lave andre arrangementer, som kan fastholde medlemmerne af K37, bl.a. egne turneringer. Vi skal
også have ekstra fokus på, hvordan vi bedst bygger bro, således at de nye medlemmer snarest
muligt bliver en del af klubberne-i-klubben. Det har vi drøftet med klubberne-i-klubben, som er
positivt indstillet på en ekstra indsats i 2020.
Den gode begyndelse
Med vores stærke fokusering på rekruttering og fastholdelse, tror vi på, at vi ikke bare kan genvinde det tabte, hvad angår medlemstal. Det begynder med Golfens dag, hvor vi i år vil afprøve et nyt
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koncept, med to starttidspunkter. Det giver mulighed for at følge alle fremmødte og sikre, at de
får et godt indtryk af golfsporten og klubben. Vi tror også på, at de forskellige indsatser i hele
klubben vil give en række gode arrangementer og vil føre til et større fællesskab.
Helhedsplanen
I bestyrelsesarbejde er det også vigtigt at tænke i det lange perspektiv. Hvad skal der ske, ikke bare
i den kommende sæson, men i årene fremover? Hvordan kan vi på fornuftig vis forbedre og udbygge vores faciliteter, så de også og nogle år er tidssvarende og lever op til medlemmernes stigende krav til kvalitet og service? Jeg vil kort nævne tre projekter, som vi arbejder med.
Banearkitekt. Vi vil gerne have en banearkitekt til at gennemgå hele banen, incl. træningsanlæg
mv. for at lave en masterplan. Vores bane er karakteriseret ved, at den er anlagt i forskellige etaper og har udviklet sig lidt ved knopskydning. Hvad ser en banearkitekt af muligheder? Hvordan
kan vi udvikle vores bane? Vi håber at komme i gang med dette projekt i 2020.
Peter gård har været et samtaleemne i flere år. Jeg tror ikke, der er nogen, som synes, den pynter
og de fleste i klubben vil vist gerne, at klubben overtager den, hvis det kan ske på fornuftige vilkår.
Vi har fået tilbudt af Sport & Fritid at få den ind vi vores lejemål med kommunen, mod at overtage
den som den står. Det var der stor betænkelighed ved på generalforsamlingen i 1918, da mange
medlemmer frygtede, der kunne være miljøproblemer, som kunne koste klubben dyrt. Erfaringerne fra husbyggeriet for ca. 10 år siden var i frisk erindring. Nu har kommunen tilbudt at lave en
miljøundersøgelse, således at det bliver afklaret, om der er miljøproblemer. Arbejdet er netop
igangsat, - så vi venter spændt.
Ni huller mere – er det en realistisk mulighed? Der sker i de kommende år en kraftig befolkningstilvækst i vores nærområde. 15 – 20.000 nye indbyggere inden for en radius på 3 km. er det realistiske billede indenfor ca. 5 år. Da 2,5 % af den voksne befolkning spiller golf, er der med andre ord
tale om 4 – 500 potentielle nye golfspillere. Hvor skal de gå hen? Vi har ikke plads til dem, med
mindre vi får 9 huller mere. Allerede for et par år siden undersøgte vi arealet på den anden side af
åren og fandt, at det er muligt at anlægge 9 huller mere. Sidste år i februar holdt vi et visionsseminar for politikere og andre interessenter. En meget vellykket dag, hvor der blev skabt forståelse
for, at denne sag er vigtig. Lige nu arbejdes der på at finde noget andet kommunal jord til jordejeren, således at der kan laves et mageskifte. Jordejeren har erklæret sig villig til at bytte jord, bare
han får lige så meget jord, som han skal afgive. Vi arbejder på sagen, men der skal lidt tålmodighed
til.
Kvalitetsudvikling
Både når det gælder de fysiske rammer og service, vil bestyrelsens fokus være på effektivitet og
kvalitets- og serviceudvikling. Vi har i det seneste år af et konsulenthus fået lavet en total gennemgang af vores hus mhp. vurdering af vores energiforbrug. Vi håber, denne kortlægning kan hjælpe
os med at blive endnu mere effektive, hvad angår energiforbrug.
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Og medens vi er ved energi, vil jeg også nævne, at vi har fået tilskud fra Dansk Energi til at gennemføre et demonstrationsprojekt, hvor vi kombinerer solceller og batteriteknologi. Som sagt vil
vi gerne have solceller for at bruge mere grøn strøm, men solceller producerer kun i dagtimerne
og en stor del af vores elforbrug ligger i aften og nattetimerne. Vi håber, projektet kommer i gang i
en af de nærmeste måneder.
Også når det gælder fokus på service- og kvalitetsudvikling vil vi have et vedholdende fokus. Bestyrelsen gav for godt et år siden medarbejderne den opgave at udarbejde et koncept for kvalitet og
service i dagligdagen. Hvordan sikrer vi, at der er rent og ryddeligt osv. Der er nogle arbejdsgange
og rutiner, der skal ses efter og der skal diskuteres, hvilke normer vi vil gå efter. Vi er på vej og jeg
er sikker på, at vi vil gøre gode fremskridt i 2020. Også når det gælder cafeen har vi lavet et kvalitets- og servicekoncept, som løbende vil blive evalueret. Hvis vi vil være Danmarks hyggeligste
golfklub, så skal det også være rart at komme her.
Tak til medarbejdere og frivillige.
Det er vigtigt ved denne lejlighed at sige tak til alle, som bidrager aktivt til, at vi har en dejlig klub
med en god atmosfære.
Tak til jer, som gav en gave til klubben kort før jul i 2018. Det var forudsætningen for at søge
momskompensation for 2018 regnskabet og vi fik 166 t.kr., så det var et rigtigt godt bidrag til
klubbens økonomi. Det er mindre end året før, men der er også kommet flere ansøgere til puljen.
Også stor tak til jeg, som gav en gave i 2019. Det gør det muligt at søge puljen igen i år og vi håber
også denne gang at få et pænt beløb.
Også en stor tak til alle jer, som yder en indsats som frivillig. Nogen lægger meget tid herude, andre involverer sig i mindre og for dem overkommelige opgaver. Men uanset, om det er lidt eller
meget, så er det godt for vores foreningskultur, at vi er fælles om at få klubben til at fungere. Det
er vores fælles ansvar.
Og har man ikke mulighed for at gå aktivt ind i frivilligt arbejde, så husk, at vi alle kan bidrage til
den gode stemning med et smil og et hej på parkeringspladsen eller i klubhuset. Det kræver ikke
ekstra tid og det bidrager til den gode atmosfære.
Vores medarbejdere har ydet en rigtig stor indsats i 2019, ofte under vanskelige vilkår. I en golfklub med ca. 1100 medlemmer er der mange meninger om dette og hint. Når jeg siger ’vanskelige
vilkår’, så dækker det over, at nogle medlemmer desværre lader deres utilfredshed gå ud over
medarbejderne. Det er ikke rimeligt. Vi har desværre i 2019 haft episoder, som vi helst havde været foruden. En stor tak til vores medarbejdere. Og lad os i 2020 vise respekt for hinanden og hinandens arbejde.
Og så til slut..
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Samlet set er der rigtigt meget at glæde sig over i Mollerup. Banen er blevet forbedret, sekretariatet og turneringlederrummet er flyttet. Vi har fået afklaret restaurantens fremtid, så vi har sikret
rammerne om et godt klubliv. Og på det organisatoriske plan har vi igangsat en række initiativer,
som skal sikre, at vi i 2020 bliver bedre, end vi var i 2019. Jeg tror, fundamentet er skabt for en
rigtig god sæson.
Aarhus d. 17. marts 2020
HC Ralking,
Formand, Mollerup Golf Club
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Driftsområdet
Baneudvalget

Banen har i en stor del af sæsonen vist sig fra sin rigtig flotte side men så sandelig også fra den
mere udfordrende side i forbindelse med det ekstremt våde vejr, vi har oplevet i store dele af efterår og vinter.
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Banelukning har været påkrævet i starten af 2020 for at skåne græsset, et tiltag vores kolleger i
Kalø og Aarhus og mange andre klubber også har tyet til.
Buggy forsøget, besluttet på sidste års generalforsamling med vinterkørsel, er ikke gennemført på
grund af det våde vejr og gentages derfor i 20/21.
Trods omstændighederne med skiftende vejrlig er det lykkedes Greenkeeper teamet at holde et
højt fagligt niveau på vedligeholdelsen af banen - tak for det.
Den seje rough i foråret gav anledning til indførelse af permanent ændring af klippehøjden, hvilket
de fleste har bifaldet.
Et forsøg med robotklipning af fairway på hul 1 fortsætter i den nye sæson, så vi kan samle flere
erfaringer med denne teknologi.
Vi har ved annoncering skærpet medlemmernes opmærksomhed på at beskytte greenkeeperne
mod flyvende bolde – vi vægter deres sikkerhed højt og beder alle medlemmer om altid at vise det
nødvendige hensyn.
En masterplan for hele banen er på ønskelisten, så vi får mere systematik i banens udvikling, og
der kan investeres målrettet i en løbende opgradering af bane og banelayout.
Afslutningsvis er processen med etablering af egen brøndboring - et økonomisk og fordelagtigt
grønt initiativ - langt fremme og skal gerne blive fuld implementeret i indeværende sæson.
Erwin Berngruber, Fmd. f. Baneudvalget.

Ejendomsudvalget

Der er blevet indrettet velkomstområde og reception i det tidligere turneringslederrum og foyeren. Et stort ønske om at få sekretariatet ned i stueetagen er dermed imødekommet.
Turneringslederrummet er flyttet til det tidligere hul 19.
Der er blevet foretaget energi eftersyn af MGC, i forbindelse med projekt grøn omstilling, som
indebærer planer om solceller m.v.
Der er foretaget algebehandling af tagene på MGC.
Der er foretaget oprydning i kælderen – det var tiltrængt.
Og så har vi fået installeret en ny elmåler til køkkenet, så vi kan se, hvad køkkenets strømforbrug
er.
Erik Bech Nielsen, Fmd. f. Ejendomsudvalget.
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Restaurantudvalget.

Da bestyrelsen ultimo 2018 besluttede, at Mollerup Golf Club skulle drive egen GolfCafé & Restaurant frem for at bortforpagte cafe og restaurantdriften, påtog klubben sig både en stor og ny opgave, men også en stor og betydelig udfordring.
Restaurantudvalget blev etableret ultimo april, som et rådgivende og koordinerende organ for
bestyrelsen med følgende formål: Det er restaurantudvalgets formål inden for det godkendte
budget og i et tæt samspil med klubbens F&B manager at tilstræbe en profil for Mollerup GolfCafé
& Restaurant, der så vidt muligt er i overensstemmelse med de ønsker og forventninger, som
medlemmer og gæster har til MGC&R’s leverancer af mad, drikkevarer, kvalitet, service, åbningstider m.m.
Restaurantudvalget har afviklet tre møder i perioden maj – juli, hvor der har været fokus på drift,
markedsføring og kommunikation, men der er fortsat plads til betydelige forbedringer.
Udvalget har udarbejdet en Plan 2019 for det ”fysiske” og personalemæssige behov og en Plan
2019 for udvikling af GolfCafé & Restaurant, der har fungeret som afsæt for de justeringer og ændringer, der løbende er gennemført i 2019 bl.a. vedrørende åbningstider, bemanding, serviceniveau, cafeens og restaurantens produkter, herunder kvalitet og prissætning samt renovering og
indretning af café og restaurant.
Der er anskaffet et kasse-og bogholderisystem, der giver mulighed for eksakt at se hvilken omsætning, der time for time har været på hvilke produkter. Dette analyseværktøj er i høj grad forudsætningen for, at der kan sikres rentabilitet i forholdet mellem åbningstider for café og restaurant
sammenholdt med den nødvendige og tilstrækkelige bemanding af café og restaurant.
Gennem 2019 har der været både ris og ros til café- og restaurantdriften, begge dele berettiget,
sådan er det bare at drive café og restaurant. Det er restaurantudvalgets meget klare oplevelse, at
det er afgørende vigtigt, at der sikres forventningsafstemning mellem det produkt, som MGC&R
leverer og det medlemmer og gæster forventer at modtage. Dette er bestemt ikke let og det vil til
stadighed være en udfordring, der skal være fokus på.
MGC har så store og gode fysiske faciliteter, at der skal være fokus på afvikling af selskaber og konferencer m.m., for at sikre rentabiliteten af den store investering klubben påtog sig, da den bygge
det nye klubhus.
Restaurantudvalget udarbejdede medio 2019 et notat om fordele og ulemper ved at drive café og
restaurant dels i foreningsregi og dels i regi af en forpagter. Notatet blev udarbejdet med assistance dels fra Horesta (Brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet) og dels fra
ekstern konsulent med mange års erfaring indenfor hotel- og restaurantdrift. Notatet og en lang
række analyser af driftsøkonomien er lagt til grund for beslutningerne om den fremtidige drift af
MGC&R.

26

Det er restaurantudvalgets opfattelse og i øvrigt også bestyrelsens, at det er et betydeligt aktiv for
de ca. 1100 medlemmer og et stort antal gæster, at klubben har et bemandet café- og restaurant
miljø med mulighed for at nyde mad og drikke samt hyggeligt socialt samvær efter en runde på
golfanlægget. Det er i den grad et aktiv, som restaurantudvalg og bestyrelse vil arbejde hårdt for
at sikre fremadrettet, men det kræver samtidig også medlemmernes fulde opbakning.
Husk det er din egen café og restaurant. Brug den til gavn og glæde for både dig selv og klubben.
Gert Nielsen, fmd. f. Restaurantudvalget

Erhvervs- og sponsorudvalget

Udvalgets arbejdsområde er sponsorater, greenfee, company days, events og branding. Desuden
hører Business Club’en – vores erhvervsnetværk – under udvalget. Udvalget har holdt 7 møder
siden sidste generalforsamling. Mødereferater offentliggøres ikke, da de kan indeholde forhandlingsstof. Desuden har udvalget deltaget i DGU’s kursus for sponsorarbejde.
Udvalget har i det forløbne år hovedsageligt arbejdet med følgende temaer:
o Hvordan kan vi sammensætte sponsorpakkerne, så de bliver mest muligt attraktive for
sponsorerne og håndterlige for os selv?
o Hvordan sikrer vi procedurer ifb. sponsoraternes indgåelse – eksponering mv.?
o Justering af greenfee priser mv.
o Strategi, handlingsplan og årshjul.
o Branding
o Arrangementer for Business Club’en.
Hvad angår sponsorater kan vi glæde os over en lille fremgang, idet vi havde budgetteret med 450
t.kr. og landede på 505 t.kr.. Det nævnte beløb dækker betalte sponsorater. Desuden har vi samarbejdsaftaler – såkaldte barteraftaler – med en række virksomheder, hvor vi får en pæn rabat.
Det er svært at regne ud præcist, hvad det er i kroner og ører, men et bud er i omegnen af 300
t.kr. Både gentegning og nytegning af sponsorater ser ud til at gå fornuftigt.
Greenfee indtægterne har skuffet i 2019. Selvom vores bane i 2019 det meste af året har stået
rigtigt flot, har vejret ikke været med os. Et af de vådeste år i Danmarkshistorien kan aflæses i
greenfee indtægterne. At klubben nu driver restauranten selv giver os nogle andre muligheder for
at skrue greenfeepakker sammen, og det afprøvede vi med succes i juli.
Business Club’en har nu 34 medlemmer. Busines Club’en har bl.a. været på tur til Himmerland og
desuden har der været golfarrangementer i klubben. En aktiv Business Club er en væsentlig faktor
for at tiltrække og fastholde sponsorer. Derfor vil vi også i 2020 arbejde intensivt med at gøre
Business Club’en stærkere.
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Det er selvfølgelig først og fremmest manageren, der laver det praktiske arbejde, som skal have
æren. Men også stor tak til det øvrige udvalg: Allan Jensen, Peter Aagaard, Anette Balshøj, Patrick
Czyz, Kurt Hundebøll og Niels Balshøj.
HC Ralking, Fmd. for Erhvervs- & sponsorudvalget udvalget

Marketingsudvalget

I marketingsudvalget har der i det forgange år arbejdet med, hvordan den fremtidige markedsføring for Mollerup Golf Club skal ske. Der er lavet undersøgelser fra DGU, som viser at Facebook er
et meget brugbart medie, og som Mollerup Golf Club vil bruge yderligere fremover.
Der vil blive lavet tiltag i samarbejde med rekruttering og fastholdelse for at bistå dette, og på
bedste vist få Mollerup Golf Club til at være stærkere til næste år.

Patrick Czyz, Fmd. for Marketingsudvalget

Sportsområdet

Turneringsudvalget

Der blev udarbejdet kalender/turneringsoversigt for 2019 med input fra Damarksturneringen, interne turneringer og K-i-K som blev godkendt i januar 2019, se evt. hjemmesiden.
Der blev holdt møde i februar i turneringsudvalget hvor turneringsbetingelserne blev revideret og
lagt på hjemmesiden samt vejledning v/turneringer blev gennemgået og revideret ”hvem gør hvad
v/en turnering”.
Lørdag d. 13. april havde vi Nordea åbningsturnering med 108 deltagere samt besøg af Mollerup
kor og standerhejsning, det var en fantastisk dag med sol, dog kold vind, så stor tak til Arne Frøkjær fra Nordea.
Lørdag d. 11. maj havde vi Plantorama turnering med 79 deltagere, det var en super dejlig dag
med sol og mange blomster, stor tak til Søren fra Plantorama.
Grundlovsdag havde vi World golfers Championship i Mollerup Vindere Louise, Gerner, Helmut,
Peter alle fra Mollerup golf club og Anders fra Viborg, det var et fantastisk vejr og vi fik en rigtig
god feedback fra arrangør, så vi regner med at tage den ind i programmet næste sæson.
Mandag d. 10. juni havde vi MItGolfUdstyr Pinseturnering med 108 deltagere, ny turnering med
dejligt vejr, bøf og vin, to go’ poser, utrolig hyggelig dag, stor tak til Anders og Martin fra MitGolfUdstyr.
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Søndag d. 11. august havde vi Carlsberg turnering med 80 deltagere i sol og blæst, stor tak til
Carlsberg.
Klubmesterskaberne 2019 blev afviklet i weekenden 24-25 august i det flotteste vejr, stort tillykke
til alle klubmestrene samt en stor tak til sponsor Handelsbanken samt Merete og Hanne for det
store arbejde med at få afviklet turneringen.
Søndag d. 22. september havde vi afslutningsturnering med 72 deltagere og vi startede morgenen
med tåge, men det fik solen hurtig brændt væk og vi havde det flotteste vejr og gode scores og
stor tak til sponsor Mollerup golfcafe og restaurant samt MitGolfUdestyr for klappe præmier.
Regionsgolf:
Der blev indstillet til bestyrelse 9 hold til 2019 i regionsgolf og som blev godkendt i januar 2019, se
evt. hjemmesiden
Der blev lavet en forretningsplan for regionsgolf i Mollerup Golf Club i samarbejde med næstformand Gert Nielsen og som blev godkendt i februar 2019, se evt. hjemmesiden.
Placeringer i de 9 puljer forår 2019:
A 2. plads
B 4. plads
C 3. plads
Senior A 3. plads
Senior B 3. plads
Veteran A 3. plads
Veteran C gr. 12 1. plads og blev slået ud i 1/8 finalen
Veteran C gr. 13 2. plads
Super veteran B 1. plads, vinder af vest mesterskaberne.
Super veteran B bliver runner up i landsfinalen mod Søllerød 2-9.
Dorte Bager, Fmd. f. Turneringsudvalget og Regionsgolfkoordinator.

Eliteudvalget

2019 blev et blandet år for eliteafdelingen, men overordnet godt.
Eliteafdelingen bestod i 2019 af 2 damehold, 3 herrehold, 1 seniorhold og nyoprettet i 2019 et
veteranhold.
Som tidligere år startede vi sæsonen tidligt med indoor træning i Hørning og efterfølgende træningslejr i Gut Kaden sidste weekend i marts.
Vi kunne så desværre ikke deltage i ”Store Oprydningsdag”, men påtog os så opgaven med at male
hegnet ved drivning range hen over sommeren.
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På træningslejren blev der spillet fra tidlig morgen til aften, 2 runder om dage, så der kunne komme nogle runder i benene inden sæsonstart.
Vores Santander pigehold formåede at blive i Santander divisionen, men 1 division tabte desværre
puljen og rykker ned i 2. division i 2020. Holdene var desværre plaget af en del skader i den sidste
spille-weekend.
Vores 1. samt 3. division herrer forblev i deres puljer, mens vores 5 division hold rykkede op i 4
division, og i sikker stil.
Senior og veteran hold forblev også i deres respektive puljer.
Flere af holdene var tæt på at blive puljevindere, så der er stort håb for 2020.
Individuelt kan nævnes om vores unge spillere:
Jakob Sejr er en del af landsholdet udviklingstrup.
Frederiks Sejr kom via en topplacering i elitetour (top 5) – på verdensranglisten for amatører.
Blev nr. 2 i Varderama Open, nr. 3 i Cobra Puma Open, nr. 5 i sæsonfinalen på herre elitetour finalen. Spillede kvalifikation til Nordic League og blev nr. 7 og kvalificerede sig til final Stage, hvor han
blev nr. 3 og sikrede sig kategori 7 medlemskab. Året sluttede med en turnering i Abu Dhabi hvor
man kunne vinde en adgang til Europa tour turneringen i januar. Frederik blev en flot nr. 7.
Frederik spillede 11 turneringer i dk 2019 – missede 3 cut og var i top 10 i resten.
Mads Røddik startede 2019 med 3 missede cut, men kom så hurtigt efter det og fik bl.a. en anden
plads i Turkish International Amateur Open Championship og DJGA Masters. Resten af hans turneringer blev sluttet i top 30.
Mads er blevet optaget på college i USA, han har dog ikke valgt hvilket endnu og rejser afsted for 4
år her sidst på sommeren.
Derudover har vi flere spillere som træner ihærdigt både i klubben og på diverse. Golf efterskoler,
og som vi helt sikkert kommer til at høre mere om i fremtiden.
Ulla Köpfli, Fmd. f. Eliteudvalget

Regel- og handicapudvalget

Hermed års beretning 2019 fra regel og handicapudvalget.
1. Udvalgets opgave i 2019 var at implementere de nye golfregler, samt E5 / cirkelreglen for
klubbens medlemmer ved medlemskurser og opslag i velkomstområdet/startområdet. Vi
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har afholdt medlemskursus d. 9/1 og d. 16/1 2019 med god hjælp af Merete Grønvold og
Peter Thomsen.
2. Der har været fulgt op på lokalregler med ændringer samt de midlertidige
Lokalregler med ny skrift på scorekortet og opslag i start / velkomstområdet.

3. 18/3 og 26/3 er der afhold medlemsmøde med (Peter Thomsen) angående nye handicap
og lokalregler. Herunder blev E 5 / cirkelreglen også forklaret.
4. Vi har i samarbejde med baneudvalg og bestyrelse også oplyst for medlemmerne om de
nye baneændringer med de nye strafområder (røde pæle), samt sløjfningen af bunker på
hul 10 og 8. Det var vigtigt at baneændringerne blev forstået, med en forklaring hvorfor
ændringer blev lavet. Det er med det meste af ændringerne begrundet i sikkerheden på
banen, den nye E5 regel og sammenholdt med det nye begreb READY GOLF. Altså med andre ord et bedre flow på banen til gavn for golfspillet.
PS. (ikke uvæsentligt) Jeg har fra alle i klubben fået god hjælp, med godt humør og samarbejdsvilje, og kan sige at opgaverne blev løst i god klubånd.
Tak til Merete Grønvold, Peter Thomsen, baneudvalg og bestyrelse.
For 2020 har jeg personligt en del udfordringer og opgaver som jeg er nødt til at fokusere
på. Derfor ser jeg mig nødsaget til at stoppe med at være formand for regel og handicap
udvalget. Det har været spændende og lærerigt, og jeg håber at min efterfølger vil påse at
arbejdet fortsætter. Der er altid noget der måske kan blive bedre for klubben, det er bare
med at få ideerne til det.
Lykke Til og Mange tak til jer alle sammen.
Mogens Jessen, Fmd. f. Regel- og handicapudvalget.

Rekrutterings- fastholdelses- og medlemsområdet
Begynderudvalget og mentorerne

På landsplan mister golfklubberne i gennemsnit 10-12% af medlemmerne og Mollerup er ingen undtagelse.
Det er derfor vigtigt, at Mollerup til stadighed er i stand til at tiltrække nye medlemmer, og begynderudvalgets opgave er at stable tilbud på benene som først kan tiltrække helt nye spillere til klubben og dernæst
også formår at få de nye integreret og fastholdt i klubben.
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Mollerup deltog også i år i golfens dag, desværre fik vi ikke det ønskede resultat ud af det, da vi kun fik tegnet 3 medlemsskaber ud af de ca 60 deltagere der mødte frem. Vi må desværre erkende, at vi ikke gjorde
det godt nok
Derfor har der i samarbejde med trivselsudvalget og klubbens pro været arbejdet intenst på at få et meget
bedre resultat ud af golfens dag i 2020. I den forbindelse vil jeg gerne opfordre klubbens medlemmer til at
hjælpe os med at markedsføre dagen og opfordre familier, venner og naboer til at møde frem, så de kan
blive introduceret til golfspillet og blive medlem i Mollerup.
Vi kan se, at der er flere og flere, som ønsker at kunne tage golfkørekortet hen over en weekend i stedet for
at gennemføre en prøveforløb over 2 måneder. De nye medlemmer, vi har fået 2019, har for langt størstedelens vedkommende taget golfkørekortet ved at gennemføre et weekendkursus. Vi har derfor planlagt
endnu flere weekendkurser i 2020.
Vi forsøger at få en mentor tilknyttet de nye medlemmer, så de altid har en som de kan henvende sig til
hvis de har nogen spørgsmål, og som også kan spille et par runder med dem. Vi kan sagtens bruge endnu
flere mentorer, så hvis der er nogen der har lyst til at bidrage, så skal I ikke holde jer tilbage.
Herudover har vi vores traditionelle onsdagsturneringer, og som takket være en række engagerede frivillige
turneringsledere bliver gennemført hver onsdag i sæsonen. Vi har fastsat et max på 48 deltagere i den enkelte match. I 2019 deltog i alt 1219 i sæsonens 29 matcher hvilket giver et gennemsnit på godt 42 til hver
match. Heldigvis har vi ikke skullet aflyse en eneste match gennem sæsonen og flere gange i højsæsonen
har vi været nødsaget til at sende et par bolde ud på den sløjfe, hvor der ikke blev spillet match.
Herudover har der været afholdt 2 venskabsmatcher med Silkeborg, hvor hver klub møder med 15 nybegyndere til en match i henholdsvis Mollerup og Silkeborg. Og i 2019 havde vi den store glæde at Mollerup
vandt matchen både i Mollerup og i Silkeborg.
Begyndermesterskabet blev afviklet den 29. september og årets begyndermesterskab blev vundet af Rasmus Gregersen. Samtidig modtog Sven Erik Have fortjenstpokalen for sin store arbejdsindsats i begynderregi.
Aktiviteterne i klub 37 er også fortsat undervisning hver tirsdag, som klubbens pro har stået for. Efter en
evaluering af hele setupet omkring klub 37, mener vi det kan gøres bedre og der er derfor udarbejdet en
plan for at gøre det endnu mere attraktivt at deltage i klub 37 i 2020. Vi håber at det vil kunne medvirke til
at få ikke så erfarne spillere endnu bedre integreret i klubben.
Til slut en stor tak til alle de frivillige, som gør det muligt at give vores begyndere disse tilbud.

Anton Sønniksen Fmd. f. Begynderudvalget.

Juniorudvalget

2019 var et spændende år for juniorafdeling i Mollerup. Et år hvor der blev skiftet kraftigt ud i juniorudvalgt, men nærmest nye folk på alle poster.
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Juniorafdeling var i en mærkelig tilstand, uden konkrete initiativer og forventninger.
Så det nye udvalg havde helt fri ramme at udfolde sig på.
Et nyt tiltage var dog sat i gang, i form at Mollerup Tiger. Det var Anders Leth fra shoppen, der tog
rolles som Tigers træning.
Det har været en succes, set i lyset af at der var næsten 40 børn igennem Tiger i løbet af 2019.
I 2020 får Anders hjælp af Dora samt forældre til børn på Tigers træningen, så vi håber meget at
trenden kan fortsætte og vi på den måde, kan skabe et solidt fundament for juniorafdelingen i
Mollerup.
For den almindelig juniortræning har 2019 været et år, hvor vi skulle samle trådene og finde ud af
hvor vi stod. Da der ikke var nogle rammer, initiativer eller planer fra 2018 vi kunne arbejde videre
fra, så skulle vi først have styr på det.
I 2019 afholdte vi bland andet en distriktsturnering, hvor 110 unge spillere prøvede kræfter med
Mollerup. Det var en god dag med mange glade unge golfspillere.
Vi ser frem til 2020 hvor vi har fået lagt klare planer for opstart, træning, træningslejr, turneringer
for alle vores unge spillere.
Så vi er klar til en god 2020 sæson i Mollerup.
Thomas Bording, Fmd. f. Juniorudvalget

Trivselsudvalget

1. februar startede året med en succesfuld aften med rockmusikeren Peter Viskinde. Der var 110
deltagere til en meget festlig aften.
31. marts var der Store Oprydningsdag, hvor ca. 60 deltagere stillede op i arbejdstøj og godt humør. Efter endt arbejde var der en 9. hullers match. Det var 10 færre end året før. Men vi fik vist
klaret dét, som Greenkeeperne havde sat på ønskelisten.
28. april, Golfens Dag. 28 frivillige deltagere og heraf 7 eliter hjalp med det praktiske omkring at få
afviklet alle event-posteren for de interesserede besøgende.
23. juni, Sct. Hans aften med en 9 hullers 3 kølle match om eftermiddagen, efterfulgt af grillmad
og god stemning på terrassen i det meget flotte sommervejr. Afslutning med stemningsfyldt fakkeltog til bålet, hvor der blev serveret et glas boblevand. 50 deltagere
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Sommergolf i juli måned med ikke helt så mange deltagere, som vi plejer at have. Derfor måtte vi
også aflyse én af turneringerne.
10. november. Mortens aften. 28 deltager til en lille 9. hullers – 3 kølle match efterfulgt af dejlig
andesteg i cafeen.
Kirsten Ebert, Fmd. f. Trivselsudvalget

Baneservice

De 5 medlemmer i baneservice, gjorde i endnu en sæson, et godt arbejde…også selvom de skulle
holde vagten i ikke alt for godt vejr. Det vådeste efterår i mange år.
I 2019 koncentrerede de sig igen om at være på 1. tee sted og hjælpe folk med at komme ud til
tiden, samt pakke spillerne i 4 bolde. Dette også specielt i boldrenden. Det var med til at give et
bedre flow på banen i spidsbelastningerne.
Vi oplevede at gæster og spillere følte sig godt modtaget og hjulpet.
Der blev også foretaget en del kontrol på banen og drivingrange, stikprøver på alle ugens dage.
Baneservice ønsker alle en god sæson 2020 og vi ses der ude.
Ulla Køpfli, Fmd. f. Baneservice

Kommunikationsudvalget

I kommunikationsudvalget har det i det forgange år været arbejdet og tænkt meget på en opdatering af vores hjemmeside samt hvordan fremtidige interne nyhedsbreve bør være.
Der vil det kommende år forsat arbejdes på ny hjemmeside, og nyhedsbrevene vil fremadrettet
også blive tilpasset for at skabe mere synlighed for aktiviteter i Mollerup Golf Club.
Patrick Czyz, Fmd. for Marketingsudvalget

Frivillige

Vi har øget antallet af frivillige hen over sæsonen og kan glæde os over, at vi kan mønstre mellem
30-35 frivillige hen over hele året. Det løfter det generelle serviceniveau på bane- og udendørsarealer – stor tak til alle frivillige for den indsats, I gør en forskel.
Vi kan nemt bruge flere hænder og vil igen i år sende besked ud til alle medlemmer om muligheden for at gøre en frivillig indsats til gavn for klubben. Vi har på hjemmesiden beskrevet de nuværende opgaver og forventet tidsforbrug, så nye frivillige kan orientere sig om mulighederne, inden
man tilbyder sig.
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Det sociale fællesskab og oplevelsen af at være med til at gøre en forskel håber vi kan tiltrække
endnu flere frivillige. Uden frivillige kan vi ikke påregne at holde et højt serviceniveau, uden at det
vil påvirke kontingentet i opadgående retning.
Erwin Berngruber, koordinator af frivillige
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