Ordinær generalforsamling i Mollerup Golf Club
Mandag, den 30. august 2021 kl. 19.00.
93 medlemmer, heraf 16 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 30. august 2021 kl. 19.00.
Den ordinære generalforsamling var oprindeligt indvarslet til afholdelse onsdag, den 17.
marts 2021, 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 (kun relevant i lige år).
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. Erik Bendixen, Thomas M. Rasmussen, Dora Kirkeby
Kjærsgaard og Kaj Aage Hoffmann blev valgt som stemmetællere.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning

På bestyrelsens vegne aflagde formanden, H.C. Ralking følgende beretning:
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”2020 blev et på mange måder atypisk år i Mollerup. Ved sæsonstart måtte vi bede medlemmerne blive væk fra klubben! Så fik vi lært, hvad corona betyder for samfundet - og
corona situationen kommer da også til at præge denne beretning.
Denne beretning drejer sig om 2020. Jeg vil kort gøre status over året, som gik, og desuden
pege frem på de udfordringer, som venter i 2021 og de kommende år.
Året der gik
Vi er næsten færdige med endnu en sæson. I denne status vil jeg derfor holde mig til nogle
hovedpunkter. Derudover vil jeg kort resumere de vigtigste overskrifter fra udvalgenes beretninger. Udvalgenes beretninger er offentliggjort og ligger på hjemmesiden.
o
Økonomien
o
Banen og øvrige faciliteter
o
Foreningslivet
o
Organisation, ledelse og samarbejde
o
Udfordringer 2021
Økonomien
Årets resultat blev 193.146 kr. mod budgetteret 74 t.kr. Det har vi al mulig grund til at være
tilfreds med i et turbulent år præget af coronarestriktioner. Caféen har været lukket i lange
perioder, og selskaber har der ikke været mange af. Også omsætningen på træning blev
en del reduceret, og sponsorindtægterne var vigende. Heldigvis har vi fået støtte fra forskellige corona hjælpepakker, og det – sammen med intens opfølgning på økonomien har bragt os godt gennem 2020.
På medlemssiden var der stor tilgang, men desværre også stor afgang. Og det er jo nok to
sider af samme mønt: mange medlemmer skaber trængsel på banen, og det betyder udmeldelser. I alt havde vi 171 indmeldelser og 189 udmeldelser i 2020. Pr. 1. januar 2021 var
de aktuelle medlemstal følgende: Fuldtidsmedlemmer: 952, Unge og studiemedlemmer: 50,
juniorer: 21. I alt 1.023 aktive.
Vi har i en årrække arbejdet hårdt for hele tiden at skaffe flere medlemmer, da det var
afgørende for en stabil økonomi. Jeg tror roligt, vi kan sige, vi har en stabil økonomi nu. Vi
får stor ros, når vi har møder med banken. Sådan har det ikke altid været.
Det bringer mig frem til en af de glædelige nyheder fra 2020: Vi fik vores store lån i klubhuset
omlagt pr. 1. januar 2021, så renten fremover ikke længere er 4,98 %, men 1,52 %. Det giver
en rigtig pæn rentebesparelse.
Banen og øvrige faciliteter
Når vi kom godt ud af 2020 økonomisk, hænger det bl.a. sammen med, at vi valgte at spare
en sæsonmedarbejder hos greenkeeperne. Året tegnede meget usikkert ved sæsonstart,
og vores chefgreenkeeper valgte derfor at afvente situationen. Greenkeeperne var altså
en mand mindre end budgetteret. Økonomisk en klog beslutning, men selvfølgelig kan
greenkeeperne ikke præstere det samme med færre mandetimer. Banen stod generelt
godt, men bunkers fik en del kritik. Det er der fulgt op på.
Vores fairways har også fået en omgang sand. Det var et projekt, vi startede med i 2018,
og vi har over for generalforsamlingen forpligtiget os til, at det vil vi gøre i 5 år (mindst). Det
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er nogen af de bedste penge, vi har givet ud længe, og det får meget ros fra medlemmerne.
2020 blev også året, hvor vi satte gang i et projekt, vi længe har ønsket at få gang i. Vi
hyrede banearkitektfirmaet ByCaspar til at gennemgå banen og komme med oplæg til en
5-årsplan for banens udvikling. Vi forventer Caspars oplæg først på efteråret og vil derefter
holde et medlemsmøde, hvor alle interesserede kan få lejlighed til at drøfte oplægget.
Klubhuset
Klubhuset var jo i lange perioder nedlukket, så det har ikke været et normalt drifts år. Men
vi har selvfølgelig alligevel arbejdet på forbedringer. I mange år har vi ønsket, at vi kunne
spare nogle penge ved selv at producere strøm. I 2020 fik vi så endelig monteret solceller,
et projekt som Aarhus Kommune har støttet via Anlægspuljen. Samtidig igangsatte vi et
demonstrationsprojekt for Dansk Energi, hvor vi vha. et batteri i kælderen kan lagre strømmen til brug i aften og nattetimerne. Projektet har fået stor opmærksomhed, og vi havde
bl.a. 2 rådmænd ude til at ’klippe snoren over’ ved indvielsen.
Caféen
Det har ikke været sjovt at drive restaurant i 2020. Dertil var der alt for mange coronarestriktioner. Vores café kommer ud med et underskud for 2020. Det er selvfølgelig ikke godt, det
skal helst hænge fornuftigt sammen. Men det er også vigtigt for vores klubliv, at vi har et
samlingssted. Heldigvis har vores samlede økonomi kunnet bære caféens udfordringer.
Det blev også et turbulent år, hvad angik personale. Der var vi i flere sammenhænge ramt
af sort uheld. Men lad os lægge det bag os og se frem. Vi skal have et godt samlingssted
og et godt spisested.
Foreningslivet
Foreningslivet er mange ting. Landets golfklubber oplevede stor aktivitetsfremgang i 2020,
for golf er jo en dejlig sport, som foregår i naturen. På landsplan blev der spiller ca. 40 % flere
runder sammenlignet med 2019! En aktivitetsfremgang på 40 % - det er altså rigtigt meget.
Ikke noget at sige til, at der er rift om starttiderne.
Vi må nok konstatere, at det var private runder, der overvejende blev spillet. Vi måtte aflyse
en række af vores planlagte turneringer, og Klubberne-i-klubben måtte reducere deres aktiviteter. Er der noget galt med private runder? Nej, bestemt ikke. Men en forenings karakteristika er fællesskab, og fællesskab opstår ved arrangementer, hvor vi er mange sammen.
Hvis vores fælles arrangementer ikke kan gennemføres, reduceres klublivet. Det er trist for
en forening, så jeg håber, vi kommer stærkt tilbage fremover. Fællesskab skal gerne være
Mollerups DNA.
Rekruttering og fastholdelse
2020 blev året, hvor vi slog alle rekorder i forhold til rekruttering. Der blev løbet stærkt i begynderudvalget og blandt de ansatte. Der er grund til at takke alle for en ekstraordinær
stor indsats. Men vi må også konstatere, at vi havde mange udmeldelser, så hvad giver det
af overvejelser? På landsplan er der en årlig udskiftning i golfklubberne på ca. 10 – 12 %.
Vores procentsats er lidt større, så vi skal måske i højere grad til at fokusere på fastholdelse.
Junior området
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Juniorerne har jo en særlig plads i en god forening. Vi skal selvfølgelig gøre noget for at
tiltrække børn til golfsporten og give dem mulighed for at dyrke sporten på det niveau, de
nu synes. Desværre er golfsporten ikke så attraktiv for børn og unge, som den har været.
Der har rundt regnet været en tilbagegang på ca. 1/3 over de sidste 10 år. Det har vi også
mærket i Mollerup. Heldigvis tyder 2020 på, at tilbagegangen er ved at stoppe.
Vi vil gerne tage nye initiativer for at gøre golfsporten attraktiv for juniorer, og jeg vil gerne
bruge lejligheden til at opfordre til at tage børn og børnebørn med til klubben.
Organisation og ledelse
I efteråret 2020 gennemførte vi – efter et par års pause – en medlemsundersøgelse. Vi bruger
DGU’s værktøj ’Golfspilleren i Centrum’, som heldigvis er blevet forbedret, så vi får resultaterne umiddelbart efter undersøgelsen. Undersøgelsen pegede især på 3 områder, hvor der
var behov for en indsats: banens tilgængelighed, bunkers og caféen. På alle 3 områder er
der igangsat initiativer, som gerne skal føre til mærkbare forbedringer
Klubbens strategiplan udløb med 2020. Derfor holdt bestyrelsen et seminar i november, hvor
den gamle plan blev evalueret. Heldigvis har vi nået en del resultater i de 5 år, strategiplanen dækker. Strategiplanen blev revideret og dermed er målsætningerne for de kommende 5 år beskrevet.
Samarbejdspartnere
Uden vores samarbejdspartnere kunne vi ikke opnå de resultater, vi har nået i 2020. Vi har
heldigvis mange samarbejdspartnere. Jeg vil specielt takke 3, som har central betydning.
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. Flere af vores sponsorer har også oplevet et turbulent 2020, men heldigvis har de fleste holdt ved.
Dansk Golf Union er jo vores hovedorganisation, og det bør nævnes, at vi har et rigtigt godt
samarbejde med DGU. Vi har haft besøg af DGU’s konsulenter flere gange, og det er også
DGU. vi trækker på, når vi laver medlemsundersøgelser.
Aarhus Kommune har også støttet klubben på flere måder. Vi har fået lavet en miljøundersøgelse af grunden på Peters gård (Mollerupvej 26), og i efteråret 2020 fik vi bevilget ca.
150.000 kr. til at købe et batteri, der kan kobles på solcelleanlægget. Både solcelleanlæg
og batteri er nu i drift.
Hovedpunkter fra udvalgenes beretninger
Baneudvalget v/ Erwin Berngruber
Banen har igen i år stået rigtigt flot, men også – med rette – fået kritik for bunkers. Renovering
er nu igangsat. Vinterbanen har været flittigt benyttet, selvom den ikke kan sammenlignes
med spil til sommergreens.
Desværre har der også i år været episoder med flyvende bolde hen mod greenkeeperne,
medens de arbejder. Vi kan ikke byde vores ansatte et sådant arbejdsmiljø, og må fremover
gøre, hvad der er muligt for, at det ikke gentager sig.
Ejendomsudvalget v/ Erik Bech Nielsen
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Ejendomsudvalget overvåger bygningernes tilstand, iværksætter reparationer og forestår
forbedringer. I 2020 omfatter aktiviteterne bl.a., at tagene er blevet renset for alger, at der
er monteret solceller, og der er påbegyndt en ny garage til klubbens buggies.
Restaurantudvalget v/ Gert Nielsen
Restaurantudvalgets hovedopgave var at sikre en god kommunikation mellem medlemmerne og de ansatte. Ikke mindst pga. coronarestriktionerne blev 2020 et år med mange
uforudsete udfordringer, herunder struktur og økonomi. Det blev derfor i praksis FU som varetog disse opgaver.
Erhvervs- og sponsorudvalget v/ H.C. Ralking
Udvalgets arbejde har kørt på lavt blus grundet coronarestriktionerne. Klubben har realiseret
510.000 kr. i sponsorindtægter, hvilket er mindre end budgettet, men dog på niveau med
2019. Det er manageren, som varetager det praktiske arbejde, så stor tak for indsatsen i et
vanskeligt år.
Mollerup Business Club tæller nu 31 medlemmer, en lille tilbagegang i forhold til 2019. Desværre måtte vi aflyse en stor del af det planlagte program sidste år.
Turneringsudvalget v/ Dorte Bager
Udvalget havde planlagt 5 turneringer, men det lykkedes kun at gennemføre én. Resten
måtte aflyses pga. coronarestriktionerne. Det lykkedes heldigvis at gennemføre klubmesterskaberne.
I Regionsgolf blev senior B vinder af gruppen, men blev slået ud i 1/8 finalen.
Eliteudvalget v/ Ulla Köpfli
Sæsonen 2020 var på ingen måder en normal sæson. Det var ikke muligt at gennemføre
træningssamlinger eller træningslejr, og den første runde i Danmarksturneringen blev aflyst.
Ligeledes blev alle individuelle turneringer i forår/forsommer aflyst.
Alle hold fik dog spillet Danmarksturnering, men det hele skulle afgøres på 3 spilledage og
på neutrale baner.
Udvalget ser frem til en forhåbentlig ny og hel sæson 2021.
Regel- og handicapudvalget v/ Merete Grønvold
Det er gået godt med at indføre det nye handicapsystem, og det har virket godt med
superbrugere i diverse klubber-i-klubben.
På regelsiden har der været en del undervisning af dem, som har været på golfkørekortkurser.
Begynderudvalget og mentorerne v/ Anton Sønniksen
Udvalgets arbejde har været udfordret pga. coronarestriktionerne. Det er dog lykkedes at
gennemføre en del af de planlagte begynderforløb og weekendkurser. I alt har 85 personer
været igennem et undervisningsforløb, hvoraf ca. halvdelen har meldt sig ind i klubben.
Begynderturneringerne måtte i en lang periode gennemføres uden fælles samling og præmier.
Golfens dag var som sædvanligt planlagt til slutningen af april, men kunne først gennemføres i slutningen af juni. Vi afprøvede et nyt koncept med tilmelding til hhv. et formiddagshold
og et eftermiddagshold. I alt var der knap 100 fremmødte. Konceptet fungerede rigtigt
godt, og vi vil med små justeringer bruge det fremover.
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Vi fik desværre ikke gennemført alle de aktiviteter, vi havde planlagt for klub 37. Men vi vil
prøve at gennemføre aktiviteterne i 2021.
Juniorudvalget v/ Martin Jørgensen (pro assistent)
Vi har desværre svært ved at fastholde juniorerne, men sidst på sæsonen kom der flere og
flere, da de begyndte at invitere deres venner fra skolen med.
Trivselsudvalget v/ HC Ralking (midlertidig ansvarlig)
Trivselsudvalget har haft en sæson på lavt blus. Det lykkedes dog – sammen med Begynderudvalget – at gennemføre Golfens dag. Det lykkedes ligeledes at gennemføre Sommergolf i juli måned.
Frivillige v/ Erwin Berngruber
Forsamlingsforbuddet har haft indvirkning på opstarten af det frivillige arbejde, men det har
ikke sat en stopper for de enkelte arbejdsgruppers virke.
Som afslutning på sæsonen lavede vi et arrangement for de frivillige, bl.a. med gode input
fra AGF.
Stor tak til alle frivillige. Vi håber I kommer igen næste sæson – og vi håber, endnu flere vil
give et nap med at holde et højt serviceniveau. I gør en forskel!
Vores udfordringer i 2021 – og fremover
Økonomien
Det er vigtigt, vi har en stabil økonomi. Det er basis for, at klubben kan udvikle sig på en sund
måde. Vi skal have overskud, men vi har ikke behov for et stort overskud. Vi skal skabe tryghed og tillid hos medlemmerne og hos vores samarbejdspartnere, især bank og kommune.
Derfor skal der være styr på driften. Det er også den basale målsætning i 2021 – og fremover.
Tilfredshed hos brugerne
I efteråret 2020 gennemførte vi en medlemsundersøgelse. Det er et godt værktøj til at pejle,
hvad medlemmerne mener om faciliteterne og klublivet. Der var særligt 3 områder, som
påkaldte sig opmærksomhed, og på de 3 områder er der sket opfølgning. Hele undersøgelsen indgår naturligvis i bestyrelsens overvejelser. Vi planlægger at gennemføre en ny
undersøgelse i løbet af september.
Klubliv og adfærd i Danmarks hyggeligste golfklub
Vi har i mange år haft det slogan, at ’Vi er Danmarks hyggeligste golfklub’. Det slogan skal
jo gerne have et indhold. Det forekommer desværre, at flere og flere glemmer god adfærd
og god omgangstone. Vi oplever desværre, at medarbejdere bliver skældt huden fuld, –
og det er altså ikke rimeligt. Vi skal omgås hinanden på en ordentlig måde – både på og
uden for banen. Vi skal holde en ordentlig tone. Er der noget, man mener, der kan og bør
være anderledes, så må man sige det på en ordentlig måde. Det gælder i caféen, i sekretariatet, i forhold til greenkeeperne og øvrige medarbejdere. Og det gælder også i forhold
til de frivillige.
Jeg kommer med dette som en opfordring til alle gode klubmedlemmer. Jeg gør samtidig
opmærksom på, at det er bestyrelsens agt fremover at være mere konsekvente over for
overtrædelser af vores Ordensreglement mv. Vi vil gerne have glade og tilfredse
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medlemmer, men det forudsætter nok også at de, som ikke forstår budskabet, bliver ’holdt
lidt i ørerne’.
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 om 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 indgik i 2020 en aftale med ByCaspar om at gennemgå hele banen inkl.
træningsanlæg mv. for at lave en masterplan for området. Vi trænger til en overordnet plan
for, hvordan vi kan og bør udvikle banen. Vi har fået første udkast fra Caspar og ser frem til
det videre arbejde.
Peters gård har været et samtaleemne i flere år. På generalforsamlingen i 2018 gav flere
medlemmer udtryk for, at der kunne være miljøproblemer. Der er nu gennemført en miljøundersøgelse, og resultatet er heldigvis positivt. Der er ikke noget i jorden, vi behøver at
frygte. Vi vil nu fortsætte dialogen med kommunen, om vi kan finde nogle fornuftige vilkår
for nedrivning af de gamle bygninger. Klubben kan have stor gavn af at have råderet over
arealet.
Ni huller mere – er det en realistisk mulighed? Jeg har nævnt det før. Jeg ved godt, at nogen
ryster på hovedet, mens andre jubler ved tanken. Behovet for ni huller mere vil givetvis blive
forstærket i de kommende år. Nøglen til at komme videre hedder adgang til jorden. Det er
her, kommunen igen kommer ind i billedet, for vi vil jo gerne have kommunen til at mageskifte med de private lodsejere.
For at sikre godt samarbejde med lokalområdet skrev jeg sidste år sammen med formanden
for Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd et oplæg ’Vision Mølledalen’. Heri indgår tankerne
om ni nye huller til Mollerup. Oplægget er sendt til samtlige politikere i byrådet.
Kvalitetsudvikling
Vi ved, vores medlemmer forventer, at tingene er i orden i Mollerup. Ligger der noget og
flyder et sted, varer det ikke længe, inden jeg får en mail. Fair enough. Vi bliver kun bedre
til kvalitet- og serviceudvikling, hvis vi hele tiden holder hinanden op på de standarder, vi
gerne vil stå for. I en travl hverdag er det ikke altid nemt. Men vi skal blive ved. Det vil også
være i fokus for bestyrelsens arbejde i det kommende år.
Tak til medarbejdere og frivillige
Inden jeg slutter, vil jeg gerne sige tak til alle, som bidrager aktivt til, at vi har en dejlig klub
med en god atmosfære. Det skal vi blive ved med at have.
Tak til jer, som gav en gave til klubben kort før jul i 2019. Det var forudsætningen for at søge
momskompensation for 2019 regnskabet, og vi fik 208.721 kr., så det var et rigtigt godt bidrag til klubbens økonomi. Også stor tak til jer, som gav en gave i 2020. 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
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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. Husk: Den gode atmosfære er
fælles ansvar.
Vores medarbejdere har ydet en rigtig stor indsats i 2020, - et år, der bød på vanskelige
arbejdsvilkår med restriktioner mv. En rigtig stor tak skal I have. Og lad os i 2021 vise respekt
for hinanden og hinandens arbejde.
Og så til slut..
Samlet set er der rigtigt meget at glæde sig over i Mollerup. Vi har en sund økonomi, vi har
så mange medlemmers, som klubben stort set kan bære, vi har en række initiativer i gang,
både fysiske og hvad angår klublivet. Så der er mange gode forudsætninger for et godt
klubliv i ’Danmarks hyggeligste golfklub’. Så er det op til os selv, om vi vil udfylde rammerne
i en positiv atmosfære.”
Formanden kommenterede et par opklarende spørgsmål fra Peter Thomsen og Charlie
Herbst, hvorefter beretningen blev godkendt.
Udvalgsberetningerne er vedhæftet som bilag.

Pkt. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Poul Lindberg, der er generalforsamlingsvalgt revisor, gennemgik det reviderede regnskab.
Årets resultat blev et overskud på tkr. 193,1 mod budgetteret tkr. 74,4.
Nettoomsætningen blev tkr. 9.369,8 mod budgetteret tkr. 9.295, altså en smule mere end
oprindeligt budgetteret.
Klubben har haft ordinære driftsomkostninger på i alt tkr. 8.108,5, hvilket svarer til budgettet.
Efterfølgende fik Charlie Herbst fik afklaret et regnskabsteknisk spørgsmål. Thomas M. Rasmussen stillede spørgsmål vedrørende underskud i restaurationsdriften. Gert Nielsen oplyste, at klubben står 100 % for driften, og at bestyrelsen ikke var tilfredse med at skulle præsentere et underskud. Gjorde samtidig opmærksom på de vanskeligheder, som corona
pandemien har medført med nedlukning i lange perioder, og resultatet måtte under disse
forhold siges at være antagelig.
Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet.
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Pkt. 4. Orientering om budget for indeværende år
Poul Lindberg orienterede om budget for indeværende år (2021):
Budget 2021 (1000 kr.)
Kontingenter
Sponsorater
Andre golfindtægter
Udlejning
Øvrige indtægter
Indtægter i alt
Driving Range og Træner
Klubaktiviteter
Drift af klubben
Golfbanen
Omkostninger i alt
Resultat før renter og afskrivninger
Afskrivninger
Finansieller poster

7.155
565
1.045
409
100
9.274
712
1.204
2.076
4.409
8.401
873
450
285

Årets forventede resultat

138

Med henvisning til de stærkt reducerede finansielle poster spurgte Jørgen Myhre om den
ændrede bankaftales løbetid. Det oplystes, at lånet har en løbetid på 20 år med en fast
rente i 10 år på 1,52 %.
Orienteringen om budgettet blev taget til efterretning.

Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent og indskud for det kommende år
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter i 2022:
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

2021
7.200
3.900
1.000
1.950
3.900
3.900
1.050
2.500

2022
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
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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:
Kandidater til bestyrelsen skal være anmeldt til bestyrelsen senest 10 dage før
generalforsamlingen. Kandidater skal desuden have et aktivt medlemskab på mere end 3
måneder. 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.
Begrundelse:
• 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.
• DGU definerer en golfspiller sådan: ’spiller golf og har et medlemskab på mere end
3 måneder’
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning. To stemte imod vedtagelsen.

Pkt. 7. Indkomne forslag fra medlemmerne
Forslag 1

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.”
Forslagsstiller meddelte, at forslaget trækkes.

Forslag 2

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:
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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.
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.
Forslagsstiller meddelte, at forslaget trækkes.

Forslag 3

Nedlæggelse af boldrenden
Indsendt af: Carsten Hvolbøll Mikkelsen
Foreslår nedlæggelse af boldrenden.
Forslagsstiller, Carsten Hvolbøll Mikkelsen motiverede forslaget og anførte bl.a. at der
blandt medlemmer er frustration over manglende ledige tider, at der er meget dårlig udnyttelse af boldrendetiderne, at medlemmer melder sig ud pga. boldrenden, at klubben
mister greenfee indtægter pga. manglende tider, og at Mergolf hæmmes af manglende
tider.
Formanden gav udtryk for, at der i klubben er meget delta meninger om brug af boldrende, og at afskaffelse to gange tidligere har været til afstemning uden at kunne flertal.
Bestyrelsen havde ikke en entydig holdning til forslaget.
Charlie Herbst og Svend Erik Have støttede bibeholdelse af boldrenden, som giver bedre
muligheder for dem, der impulsivt får lyst til en runde golf. Svend Erik Have gjorde opmærksom på, at der var for stor hamstring af tider, og at det ikke bør være muligt at reservere
mere end tre tider. Ulla Køpfli støttede bevarelse af boldrende og gav udtryk for, at en del
problemer med manglende tider skyldes medlemmernes misbrug af systemet med manglende bekræftelse og manglende brug af bestilte tider. Kaj Aage Hoffmann opfordrede til,
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at bestyrelsen satte gang i afstraffelsen af medlemmer, der bryder reglerne for tidsreservation.
Claus Lauenborg støttede nedlæggelse af boldrenden og gjorde opmærksom på, at han
var bekendt med, at flere medlemmer og sponsorer havde trukket sig fra Mollerup, fordi
det var så svært at få en tid. Som sponsor har man behov for at kunne bestille en tid, hvis
man eksempelvis ville invitere et par kunder med på en runde golf. Også Lis Wenneberg,
Kirsten Brink Lund og Karsten Kraglund støttede nedlæggelse.
Herefter blev der stemt om forslaget.
Resultat: 70 stemmer for, 19 stemmer imod og 4 ugyldige stemmesedler.
Forslaget blev vedtaget.

Pkt. 8. Valg af formand
Punktet udgår. Er kun relevant i lige år.

Pkt. 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Til valg af fire medlemmer til bestyrelsen blev følgende fire medlemmer foreslået:
Anton Sønniksen, Erwin Berngruber, Gert Nielsen, Louise Jacobsen og Peter Thomsen.
Peter Thomsen kommenterede sit kandidatur og meddelte, at han trak sit kandidatur.
Følgende blev derfor uden afstemning valgt for en 2-årig periode.
Anton Sønniksen
Erwin Berngruber
Gert Nielsen
Louise Jacobsen

Pkt. 10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
Peter Thomsen meddelte, at han trak sit kandidatur. 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 sammen med Henrik Vinther Jensen
og Tania Søby var villige til at fortsætte, og de blev genvalgt 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.
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De foreslåede kandidater blev valgt med akklamation.

Pkt. 14. Eventuelt
Peter Thomsen ønskede en afklaring af begrebet fortrinsret i de nye ordensregler, og om
handicapsum for 3- og 4-bolde skulle indgå ved bestilling af tider med henblik på at sikre,
at hold med samlet høj handicap ikke forsinker spillet unødigt. Gert Nielsen gav tilsagn om,
at bestyrelsen vil tage de nye ordensregler op til afklaring af den rejste problemstilling. Karsten Kraglund frarådede brug af handicapsum. Der skal være plads til alle, og det gælder
i stedet om at regler skal overholdes mht. lukke igennem, - et vigtigt punkt i undervisningen
af begyndere.
Lis Wenneberg spurgte om mulighed for at få en forpagter, hvis der ikke skal betales forpagtningsafgift. Gert Nielsen svarede, at det havde været inde i overvejelserne, men det
havde ikke været muligt at finde en.
Jørgen Myhre udtrykte utilfredshed med, at caféen lukkede allerede kl. 17 om fredagen.
Der var ofte spillere, der mødtes fredag eftermiddag for at slutte ugen af med en runde
golf, men bagefter var det ikke muligt at købe noget i caféen, som lukkede kl. 17. Gert Nielsen svarede, at der ikke var omsætning nok til at dække omkostningerne ved at holde
åbent efter kl. 17. Derfor var der opstillet automater, hvor man kan købe drikkevarer.
Kirsten Ebert efterlyste mere information om, hvad bestyrelsen vil bruge pengene til, når
medlemmerne donerer 200 kr. for at give klubben mulighed for at få andel i momskompensationsmidlerne. Gjorde opmærksom på, at der tidligere havde være tale om tordenhytter og toilet på banen. Formanden oplyste, at bestyrelsen havde en ønskeliste, men
man ikke måtte knytte betingelser til denne form for donation.
Uddeling af pokaler:
Erwin Berngruber omtalte det store arbejde, der udføres af mange frivillige. Uden de
mange frivilliges indsats ville meget ikke fungere så godt, og vi ville ikke opleve så rart at
komme i klubben.
En gruppe kvindelige medlemmer, som Berngruber omtalte som terrasse pigerne skulle
derfor hyldes med året Frivilligpokal. Holdet bestod i 2020 af Anna Vestergaard, Elin Christoffersen, Johnna Høgh, Grethe Lauge Nielsen, Jette Steen, Lisa Hoffmann, Annemarie M.
Larsen, Mari-Ann Vinter og Dorte Bülow. Hyldest og vin til de gæve frivillige.
En anden gruppe blev omtalt som de muskuløse, som havde stået for oprensning af søerne. De fik årets Præstationspolkal. Gruppen bestod i 2020 af Karsten Kraglund, Carsten
Hvolbøll Mikkelsen, Ole Wenneberg, Torben Norlyk, Peter Martin, Niels Ibsen, Henrik Melin
og Niels Ørgaard. Hyldest og vin til de musluløse.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00
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Driftsområdet
Baneudvalget

Banen har i igen i år stået rigtig flot ikke mindst takket være vores dygtige greenkeeper stab – stor
tak for jeres dedikerede arbejde.
Bunkers har med rette været kritiseret for skægkanter og dårligt underlag, hvilket også tydeligt
fremgik af medlemsundersøgelsen. Renoveringen gik i gang i efteråret og er endnu ikke helt afsluttet, men fortsætter i foråret, hvor torsdagsherrerne har lovet at holde bunkerkanter knivskarpe.
Måske bliver det ligefrem attraktivt at ”lande” sin bold i en bunker . Et lille opråb skal der dog
lyde til de få medlemmer, der ikke forstod meningen med de blå pæle på hul syv. Det er ikke i orden at negligere markeringer og dermed lade hånt om det store arbejde greenkeeperne og de frivillige laver.
Vinterbanen har været flittig benyttet, og selvom den ikke kan sammenlignes med spil til sommergreens, så har der været mange ude at spille for at holde svinget ved lige og få frisk luft i lungerne.
På hul 2 og hul 4 har der i flere sæsoner, hvor regnen har stået ned i rigelige mængder, været en
udfordring med det lerede underlag og ganske tynde muldlag ovenpå. Det er nu udbedret også her
en klar forbedring af banen.
Flyvende bolde hen imod greenkeeperne, der klipper eller foretager andet arbejde på banen, har
igen i indeværende sæson været et tema, som vi af hensyn til de ansattes arbejdsmiljø skal have
styr på i den nye sæson – pas nu godt på både de ansatte og medspillere.
Tak til greenkeeperne for veludført arbejde og deltagelse i baneudvalget.
Erwin Berngruber, Fmd. f. Baneudvalget.

Ejendomsudvalget

Ejendomsudvalget overvåger vores bygningers tilstand og iværksætter reparationer og forbedringer. I 2020 drejer indsatsen sig bl.a. om følgende (hovedpunkter):

o
o
o

Monteret solceller på hovedbygningen.
Renset tagene for alger.
Udskiftet pillefyret med varmepumpe i greenkeeper gården.
o Påbegyndt ny garage for udlejning af buggy vogne, bag hul 9. ved vaskepladsen.
o Bekæmpet skadedyr i bagladen.
o Efterfyldt jordvarmeanlægget med glykol.
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o Malerarbejde cafe, mødelokaler og hovedbygning.
o Løbende udskiftning af lys til LED Lamper/sparepærer/lysstofrør
Erik Bech Nielsen, Fmd. f. Ejendomsudvalget.

Restaurantudvalget.

Med udgangen af 2019 fratrådte Niels Rasmussen som F & B manager. Bestyrelsen besluttede at
café og restaurantdriften skulle reorganiseres fra januar 2020, hvilket betød at drøftelser om
struktur og økonomi var fokuspunkter. Både struktur og økonomi var og er bestyrelsens ansvarsområder.
Medio marts ramte corona pandemien og medførte ca. to måneders nedlukning af café og restaurantdrift i klubben. Resten af året måtte vi leve med varierende restriktioner, som medførte et
dramatisk fald i café- og restaurantaktiviteter, som krævede løbende tilpasning af såvel struktur
(herunder bemanding) som økonomi. Altså bestyrelsens ansvarsområder. På grund af to medlemmers udtrædelse af udvalget bestod restaurantudvalget derefter af to medlemmer fra Forretningsudvalget og formanden for husudvalget. På grund af udvalgets sammensætning, sammenfaldet
med bestyrelsesmedlemmer og nødvendig primær fokus på struktur og økonomi har der ikke været afviklet møder i restaurantudvalget i hele 2020.
Gert Nielsen, fmd. f. Restaurantudvalget

Erhvervs- og sponsorudvalget

Udvalgets arbejde i 2020 har været meget påvirket af coronasituationen. Udvalgets arbejdsområde er sponsorater, greenfee, company days, events og branding. Desuden hører Mollerup Business Club – vores erhvervsnetværk – under udvalget. Udvalget har holdt 3 møder i 2020, hvilket er
noget mindre end normalt. Udvalgets mødereferater offentliggøres ikke, da de kan indeholde forhandlingsstof.
Udvalget har i det forløbne år hovedsageligt arbejdet med følgende temaer:
o Strategi, handlingsplan og årshjul.
o Branding
o Arrangementer for Business Club’en.
Hvad angår sponsorater, så har klubben realiseret 510.000 kr., hvilket er 55.000 kr. mindre end
budgetteret, men dog på niveau med 2019. Det må vist siges at være tilfredsstillende i et meget
turbulent år, hvor en række sponsorer naturligvis også har været meget berørt af coronasituationen. Det nævnte beløb dækker betalte sponsorater. Desuden har vi samarbejdsaftaler – såkaldte
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barteraftaler – med en række virksomheder, hvor vi får en pæn rabat. Både gentegning og nytegning af sponsorater ser ud til at gå fornuftigt.
Greenfee indtægterne steg rigtigt pænt i 2020. De afspejler nok, at rejser ikke var mulige. Vores
18-hullers bane indspillede 437 t.kr. (2019: 291 t.kr.), Par 3-banen 110 t.kr. (2019: 84 t.kr.) og driving range/bolde 64 t.kr. (2019: 44 t.kr.).
Business Club’en har nu 31 medlemmer. Busines Club’en har bl.a. været på tur til Lübker og desuden har der været golfarrangementer i klubben. Men en stor del af de planlagte arrangementer
har desværre måttet aflyses. Det er ærgerligt, at vi ikke kan give vores sponsorer det, vi har lovet
dem. Men heldigvis har vi en loyal sponsorkreds, der har holdt ved i modgangen. Vi skylder sponsorerne stor tak, fordi de har holdt ud og støttet klubben i et svært år. En aktiv Business Club er en
væsentlig faktor for at tiltrække og fastholde sponsorer. Derfor vil vi også i 2021 arbejde intensivt
med at gøre Business Club’en stærkere.
Det er selvfølgelig først og fremmest manageren, der laver det praktiske arbejde, som skal have
æren for resultaterne. Men også stor tak til ikke mindst Anette Balshøj, som er tovholder i forhold
til netværksaktiviteterne. Og stor tak til det øvrige udvalg: Allan Jensen, Peter Aagaard, Patrick
Czyz, Kurt Hundebøll og Niels Balshøj.
HC Ralking, Fmd. for Erhvervs- & sponsorudvalget

Sportsområdet

Turneringsudvalget

Der blev udarbejdet kalender/turneringsoversigt for 2020 med input fra Damarksturneringen, interne turneringer og k-i-k som blev godkendt af bestyrelsen.
Vi havde planlagt 5 turneringer i løbet af 2020, men covid-19 satte en stopper for al afvikling af vores turneringer i foråret 2020. Dog lykkes det at få afviklet turneringen MitGolfUdstyr d. 09.08.20,
stor tak til Anders og Martin for de flotte præmier, aktion samt en hyggelig dag.
Søndag d. 27.09.20 skulle vi have haft Nordea afslutningsturnering, men grundet op blusning af
covid-19 samt nye restriktioner fra regeringens side, valgt vi at aflyse den. Men Nordea er klar på
at have åbningsturneringen 2021 som sædvanlig, så lad os håbe vi får sat en stopper for smitten.
Klubmesterskaberne 2020 blev afviklet i weekenden 30-31 august Åbne-rækker og 5-6 september
Alder. 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 over 2 weekender.
Også et stort tillykke til vinderne i nettoturneringen, vores pilotprojekt, håber den bliver en del af
klubmesterskaberne fremadrettet.
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Samtidig vil jeg gerne sig tak til sponsor og medlemmer i Mollerup Golf Club, for at jeg har måtte
være med til at planlægge/afvikle turneringerne gennem 2 år. Det har været en fornøjelse at arbejde/planlægge turneringer med/til jer, jeres gode humør, spændingen og det gode samarbejde.
Også en stor tak skal lyde til turneringsudvalget for deres store indsats. Jeg trækker mig som turneringsformand efter denne sæson og vil glæder mig til at komme til kommende turneringer og
klubmesterskaber som menigt medlem.
Michael og jeg har stået for makker-golf gennem 4 år og vi ønsker ikke at fortsætte, så er der nogen der har lyst til tage over, så giv os et kald, så vil vi selvfølgelig være behjælpelig med at sætte
jer ind i det. Også en stor tak til jer som har rundet vores hyggelig spil og gode middage, vi kommer til at savne det, men vi ses på banen og til makker-golf, så håber der er et par frivillig som har
lyst til at tage over.
Også en tak til Niles for den dejlige mad der er blevet serveret gennem de 2 år både til turneringerne og ikke mindst til makker-golf, har været et godt samarbejde.
Regionsgolf:
Der blev indstillet til bestyrelsen ønske om at tilmelde 9 hold til 2020 i regionsgolf og som blev
godkendt af bestyrelsen.
Det blev et specielt år, da covid-19 ramte verden og vores hold i regionsgolf ABCD fik kun afviklet 3
holdkampe, hvorimod Vest Senior/Veteraner fik afviklet alle 6 kampe, dog måtte man tage juni i
brug pga. nedlukning af Danmark i april og delvis maj.
Placeringer i de 9 puljer forår 2020:
A 2. plads
B 2. plads
C 2. plads
Senior A 2. plads
Senior B 1. plads og blev slået ud i 1/8 finalen
Veteran A 4. plads
Veteran C 2. plads
Super veteran A 2. plads
Super veteran B 2. plads
Tak for en god sæson 2020.
Dorte Bager, Fmd. f. Turneringsudvalget og Regionsgolfkoordinator.
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Eliteudvalget

Sæsonen 2020 var på ingen måder en normal sæson, Corona holdt sit indtog og med alle de restriktioner det medførte.
Vi kunne ikke komme igang med træningssamlinger, træningslejr måtte annulleres og den første
Danmarksturnerings weekend blev aflyst af DGU. DGU besluttede senere at gennemføre Danmarksturneringen over 3 spilledage og så på neutrale baner.
Alle individuelle turneringer blev i forår/forsommeren aflyst.
Så på igen måde en nem start for en masse golf hungrende spillere.
Det lykkedes at komme igang med træningen, da der blev åbnet lidt op i samfundet, med en
masse planlægning, som et par af elitespillerne (Thomas og Christian) stod for. Små grupper af 10
personer fordelt rundt på banen og ingen mulighed for den sædvanlige kontakt. Det blev overholdt til punkt og prikke og sæsonen var igang. Der blev heldigvis åbnet op i løbet af året, og det
sociale kunne komme med ind over.
Alle hold fik spillet Danmarksturnering, dog noget underligt at det hele skulle afgøres på 3 spilledage og en masse køren til neutrale baner. 2 dage i juni og lørdag i august. Vi udnyttede at alle jo
havde sat hele weekenden af til spil i august og alle hold mødtes i Mollerup lørdag aften, til en meget hyggelig og sjov aften.
Vi ser frem til en forhåbentlig ny og hel sæson for 2021, hvor træning, turneringer osv. kan gennemføres.
Ulla Köpfli, Fmd. f. Eliteudvalget

Regel- og handicapudvalget

Det er gået godt med at indføre det nye handicapsystem. Det har virket godt med superbrugere i
diverse klubber i klubben. Tillige har det materiale, der har været tilgængeligt på DGU’s hjemmesiden og hos golf.dk været godt.
På regelsiden har der været en del undervisning af dem, der har været på golfkørekort kurser.
Annette Hvass er i gang med kurser som regelinstruktør og klubdommer, så udvalget er udvidet.
Merete Grønvold, Fmd. f. Regel- og handicapudvalget.
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Rekrutterings- fastholdelses- og medlemsområdet
Begynderudvalget og mentorerne

Året 2020 vil blive husket længe for den helt eller delvise nedlukning af samfundet herunder også
stærke begrænsninger på vores fritidsaktiviteter. Dette gjaldt også for golf, og 2020 vil for vores
vedkommende blive husket for begrænsninger, og vi blev nødsaget til at tænke ud af boksen for,
at vi kunne gennemføre de aktiviteter, vi havde planlagt, før der var noget der hed corona.
Heldigvis var golf som udendørssport ikke så hårdt ramt, og det gav os også nogen nye muligheder, da der var rigtig mange, som gerne ville dyrke en fritidsaktivitet og som derfor søgte mod golfen.
De først planlagte begynderkurser og begynderturneringer blev vi desværre nødsaget til at aflyse
på grund af restriktionerne, men fra den 9. maj og frem til sommerferien lykkedes det os at afvikle
5 weekendkurser med ialt 70 deltagere. Og herudover har der så yderligere været ugekurser og
prøvemedlemskaber med 10 deltagere samt yderligere et weekendkursus i august med 4 deltagere. Vi har derfor alt ialt haft 85 perosner igennem et undervisningsforløb, hvoraf ca halvdelen
efterfølgende har meldt sig ind i Mollerup.
På grund af forsamlingsforbuddet kunne vi ikke starte vores begynderturneringer op som planlagt,
men for at få de nye med, startede vi så med at lave en turnering uden præmier og uden fælles
samling, men med løbende start fra hul 1 onsdag aften. Det fungerede, men det blev bedre, da
forsamlingsforbuddet blev hævet, så vi igen kunne afvikle vores traditionelle gunstart onsdag aften.
Igen i år har vi afviklet 2 matcher med Silkeborg Golfclub med 15 deltagere fra hver klub og hvor
Mollerup igen vandt. En stor tak til Winnie Bendixen for at tilrettelægge og få afviklet disse matcher.
Begyndermesterskabet blev afviklet den 26. september og her blev Jonas V. Jeppesen suveræn
mester med 37 point i en match der blev afviklet over 15 huller.
Golfens dag blev i første omgang også aflyst på grund af corona restriktionerne, men det lykkedes
at få den afviklet lidt senere på sæsonen. Her prøvede vi med et nyt koncept hvor interesserede
skulle melde sig til enten et formiddags- eller et eftermiddagshold. Hvert hold kørte så en rotationsrunde, hvor de fik lejlighed til at blive introduceret til golfen på driving range, puttegreenen og
indspilsbanen. Vores efterfølgende evaluering viste, at dette var et meget bedre koncept, fungerede rigtig godt og med små 100 deltagere blev det også taget godt imod. Så med enkelte justeringer vil vi gentage dette i 2021.
Desværre fik vi ikke gennemført alle de aktiviteter vi havde planlagt for klub 37. Men vi vil forsøge
at gennemføre det koncept vi havde planlagt for 2020 i 2021. Så klub 37 ikke kun vil omfatte
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undervisning men også andre golfaktiviteter, som forhåbentlig både kan forbedre golffærdighederne og ikke mindst integrere medlemmerne i klubben.
Til slut en stor tak til de mange frivillige som gør det muligt at få afviklet alle begynderaktiviteterne. Vi kan altid bruge flere, så hvis der er nogen der har lyst til at give en hånd med, så send en
mail til sonniksen@outlook.com.
Anton Sønniksen, Fmd. f. Begynderudvalget.

Juniorudvalget

Ikke så mange junior kom igen og igen til undervisning. Vi havde svært ved at fastholde dem til at
blive ved. Men sidst på sæsonen kom der flere og flere. Da de begyndte at inviterer deres venner
fra skolen.
Sæsonen er forløbet med ca. 4 - 6 stykker til hver træning som forgår torsdag fra kl. 16.00 til 17.00
Pt. Er det ikke alle som har bane tilladelse men der arbejdes på alle skal have det i starten af 2021
Martin Jørgensen, Træner assistent.

Trivselsudvalget

Trivselsudvalget har haft en sæson på lavt blus, da coronarestriktionerne – ikke mindst forsamlingsforbud i forskellige varianter - var en kraftig barriere for udvalgets aktiviteter. Det lykkedes
dog – i samarbejde med Begynderudvalget – at gennemføre Golfens dag i juni og ligeledes sommergolf i juli. Stor tak til de frivillige, som under vanskelige vilkår gjorde aktiviteterne mulige.
Trivselsudvalget ser frem til mere normale tilstande, så det igen bliver muligt at mødes.
H.C. Ralking, Konst. Fmd. for Trivselsudvalget.

Frivillige

Forsamlingsforbuddet har haft indvirkning på opstarten af det frivillige arbejde i sæsonen, men
dygtig og målrettet planlægning hos de enkelte arbejdsgrupper har ikke kunnet sætte en stopper
for det fantastiske arbejde, vores mange frivillige udfører på bane og omkring vores terrasse og
bygninger. I er hver og én fantastiske ambassadører for en kultur, der løfter serviceniveauet for
alle medlemmer i klubben. Stor tak for det og tak for deltagelse ved det afsluttende arrangement,
hvor vi fik mange gode input fra AGF og deres frivillig koordinator.
Vi ser frem til, at den kommende sæson ikke bliver tacklet af Corona begrænsninger, og at vi kan
byde velkommen til endnu flere medlemmer, der vil give en nap med at holde et højt serviceniveau.
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Erwin Berngruber, koordinator af frivillige
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