Ordinær generalforsamling i Mollerup Golf Club – 15. Marts 2016
I Mollerup Golf Clubs 24. Ordinære generalforsamling deltog 96 medlemmer medbringende 2
fuldmagter – i alt 98 stemmeberettigede.
Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2015 til godkendelse
Orientering om budget for år 2016
Fastsættelse af kontingent og indskud for år 2017.
Forslag fra bestyrelsen
a. Vedtægtsændring: Oprettelse af Amatør- og Ordensudvalg
Indkomne forslag fra medlemmerne
Valg af formand: HC Ralking er på valg
Valg af medlemmer til bestyrelsen: Efter tur afgår Marianne Maegaard (modtager
ikke genvalg), Jesper Lorentzen og Ulla Køpfli
Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant
Valg til Amatør- og Ordensudvalg, jf. pkt. 6
Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
Formanden indledte mødet med at foreslå Mogens Birkebæk som dirigent. Mogens Birkebæk
blev valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet
og beslutningsdygtig.
Ad 2. Bestyrelsens beretning
H.C. Ralking aflagde på vegne af den samlede bestyrelse beretning. Se formandens beretning
her og udvalgenes beretning her.
Kaj Aage Hoffmann spurgte til en analyse af frafaldet på 50 medlemmer i forhold til det
samlede medlemsantal?
HC Ralking: Bestyrelsen ikke har gennemført en egentlig analyse , men indtrykket er at
frafaldet primært skyldes alder og svigtende helbred.
Hans Trautner efterlyste bestyrelsens strategi overfor kommunen i relation til hul 15.
Peter Thomsen efterlyste svar på om Aarhus Kommune vil stille et alternativt areal til
rådighed som kompensation for hul 15.
Per Ole Overgaard spurgte til klubbens forventning til den overordnede strategi for
kompensation af hul 15. Det er jo en ikke ubetydelig økonomisk udfordring.
HC Ralking: Der er flere forskellige magistrater indvolveret og beslutningen er dermed ikke
’lige til’. Bestyrelsen arbejder på en politisk beslutning og målet er at få borgmesteren for
bordenden i forhandlingerne.
Aarhus Kommune vil maksimalt yde kompensation i forholdet 50/50. Om vi kan opnå det i
forhandling må fremtiden vise.
Herefter godkendes bestyrelsens beretning m/ applaus fra salen.
Ad 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2015 til godkendelse
Den generalforsamlingsvalgte revisor Poul Lindberg regnskab 2015. For detaljeret årsrapport
2015 – læs her
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Indtægter: En lille tilbagegang i medlemsantallet, men til gengæld en forøget indtjening i
sponsorater.

Fordeling af indtægter
Udlejning; 5%
Greenfee; 5%

Sponsorater;
6%

Kontingenter;
84%

Udgifter: De største poster er – banen, huset og rente- og afskrivninger. Klubaktiviteter
dækker over de enkelte udvalgs forbrug.

Afskrivninger
9%

Overskud
6%

Træner og
Range Klubaktiviteter
8%
6%

Renter
9%
Drift af
klubben
24%

Golfbanen
38%

Poul viser en pengestrømsanalyse og konkluderer:
 Likviditeten er fornuftig.
 Årets resultat er tilfredsstillende.
 Bestyrelsens ambition:
Kontingenter skal dække den daglige drift.
Sponsorater og greenfee kan anvendes til udvikling af banen og øvrige faciliteter.
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 Der er et stykke vej at gå, men vi er godt på vej. En medlemstilgang på 70 medlemmer
ville indfri bestyrelsens ambition.
Henrik Jensen efterlyste en gennemgang af udgifterne: Indirekte omkostninger (note 4) og
opfordrer til at der ofres mere end de 38% til golfbanen. Banen er klubbens aktiv og den
relativt lav %-sats kan måske forklare medlemsfrafaldet i 2015.
Jan Lauridsen gennemgår posterne i note 4 og knytter kommentarer til hvad de enkelte poster
dækker over.
Ikke flere spørgsmål til regnskabet, som herefter godkendes.
Ad 4. Orientering om budget for 2016.
Poul Lindberg fremlagde hovedtallene på to slides – indtægter og udgifter for budget 2016.
Per Thorleifsson ønskede oplysning om hvordan klubben vil finansiere baneomlægningen. Set
i forhold til at klubben skal præstere et overskud, så banken ikke pålægger klubben ekstra
udgifter til renteudgifter.
HC Ralking svarer: Det er ikke tanken at driften skal finansiere den kommende
baneomlægning. Når forslaget er udarbejdet vil det blive forelagt en (ekstraordinær)
generalforsamling. Udgifterne søges dækket (medfinansieret) af Aarhus Kommune og
fondsansøgninger. Egenbetaling/ evt. ekstra kontingent tilstræbes lavest muligt.
Ad 5. Fastsættelse af kontingent og indskud for år 2017.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for ungdom og seniorer i 2017.
Kontingent for juniorer foreslås reduceret og gradueret efter alder (op til 12 år: 1000,00 kr. –
13-18 år: 1950 kr.). Hensigten er 1) at tiltrække flere juniorer og 2) at være
konkurrencedygtige i forhold til de omkringliggende golfklubber.
Vedr. indskud: Bestyrelsen har ved en tidligere generalforsamling givet fuldmagt til at
suspendere indskuddet, hvis den anser det for hensigtsmæssigt.
Peter Thomsen opfordrer bestyrelsen til at være opmærksom på prøvemedlemmer/ nye
medlemmers kontingent.
HC Ralking orienterer om at man allerede har nedsat beløbet for at tegne prøvemedlemsskab.
Applaus fra salen til ovenstående.
Ad 6. Forslag fra bestyrelsen
HC Ralking motiverer forslaget til vedtægtsændringer i relation til oprettelsen af et Amatørog ordensudvalg.
Nuværende formulering

Forslag til ændring
§ 9: Der indsættes et nyt pkt. 11 og 12 med
følgende ordlyd:
Pkt. 11: Valg af medlemmer til Amatør- og
ordensudvalget.
Pkt. 12: Valg af suppleanter til Amatør- og
ordensudvalget.
§ 9: Nuværende pkt. 11 og 12 bliver til hhv. 13 og
14
§ 16: Der indsættes et nyt stk. 1 med følgende
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ordlyd:
Klubben skal have et Amatør- og ordensudvalg
bestående af 3 medlemmer, der vælges af
generalforsamlingen. Medlemmer af dette udvalg
eller suppleanter til udvalget må ikke være
medlemmer af bestyrelsen.
Udvalget vælger selv sin formand.

§ 18, stk. 2:
Overtrædelse af klubbens vedtægter
og bestemmelser kan af bestyrelsen
straffes med midlertidig udelukkelse
fra deltagelse i golfspil på klubbens
bane i indtil 3 måneder eller i
gentagelsestilfælde med udelukkelse
(eksklusion) fra klubben.
Det ekskluderede medlem har ret til at
kræve eksklusionen optaget på
dagsordenen på den førstkommende
ordinære generalforsamling.
Medlemmet kan indbringe enhver
afgørelse til prøvelse for Dansk Golf
Unions Amatør- og ordensudvalg.
Indbringelse for generalforsamling
eller Amatør- og ordensudvalg har ikke
opsættende virkning.

De under stk. 4 og 5 (nuværende 3 og 4) anførte
gælder ikke for Amatør- og ordensudvalget.
Stk. 1 bliver herefter stk. 2 og så fremdeles
§ 18 stk. 2: Formuleringen foreslås ændret til
følgende:
Klager over et medlems overtrædelse af klubbens
vedtægter og bestemmelser behandles af Amatørog ordensudvalget.
Amatør- og ordensudvalget skal udføre sine
opgaver efter de principper, der er gældende i
vedtægter for Dansk Golf Unions Amatør- og
ordensudvalg.
Amatør- og ordensudvalget kan pålægge et medlem
en sanktion i form af en henstilling, påtale, advarsel,
karantæne eller eksklusion.
Et ekskluderet medlem har ret til at kræve
eksklusionen optaget på dagsordenen på den
førstkommende ordinære generalforsamling.
Medlemmet kan bringe enhver afgørelse til
prøvelse for Dansk Golf Unions Amatør og
ordensudvalg. Indbringelse for generalforsamling
eller Amatør- og ordensudvalg har ikke opsættende
virkning.

Dirigenten gennemfører en afstemning ved håndsoprækning og forslaget vedtages med
majoritet (ingen stemmer imod forslaget).
Ad 7: Indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag fremsendt til generalforsamlingen fra medlemmerne.
Ad 8: Valg af formand
HC Ralking genvalgt som formand - uden modkandidater.
Ad 9: Valg af medlemmer til bestyrelsen
Ingen forslag fra salen. Bestyrelsens forslag til kandidater: Jesper Lorentzen og Ulla Køpfli
genvalgt. Nyvalgt for 2 år: Hans Martin Skou og nyvalgt for 1 år: Rikke Brøndum.
Ad 10: Valg af 1. og 2. Suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller: genvalg af Morten Nielsen Olesen og nyvalg af Lasse Torben Kristensen.
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Ad 11: Valg af revisor og revisorsuppleant
Poul Lindberg (revisor) og Jesper Abel (revisorsuppleant) modtager genvalg. Begge
genvælges med applaus.
Ad 12: Valg til Amatør- og Ordensudvalg, jf. punkt 6.
Følgende kandidater stilles i forslag til medlemmer af Amatør- og Ordensudvalget:
Jesper Abel, Henrik Vinther Jensen, Per Bundgaard og som suppleant foreslås Anton P.
Sønniksen.
Forsamlingen tiltræder forslaget om kandidater med applaus.
Ad 14: Eventuelt
Præstationspokalen (uddelt ved indledningen af generalforsamlingen): Frederik Sejr,
William Høybye og Mads Røddik.
Præstationspokalen giver vi for en særlig indsat på eller udenfor banen. I år var der ikke så
meget tvivl, - det var en præstation på banen, som gav genlyd. Præstationspokalen tildeles
igen i år til nogle af vores unge talenter; nemlig 3 spillere, som har præsteret noget, ingen
andre har præsteret før dem i klubbens historie.
Frederik, William og Mads leverede den til dato største sportslige præstation i Mollerup Golf
Club, da de vandt sportsjournalisternes turnering.
Frederik Sejr, – som desværre ikke kan være tilstede i aften (han spiller turnering i Italien),
Mads Røddik og William Raae Høybye vandt den prestigefyldte Sportsjournalisternes
Juniorholdturnering 2015 – som de yngste vindere nogensinde – og indskriver sig dermed i
den lille eksklusive klub af vindere, som skal besøge The Open i Scotland til sommer.
Og hvad er så sportsjournalisternes turnering, vil mange nok spørge? Sportsjournalisternes
Juniorholdturnering har været spillet siden 1971 og af prominente vindere gennem årene kan
nævnes Anders Sørensen, Mads Vibe-Hastrup, Thomas Bjørn og Morten Ørum Madsen. Det
er altså et fint selskab drengene træder ind i.
Turneringen spilles over flere runder startende med landsdelskvalifikation, hvor 10-12 hold
fra vest og 10-12 hold fra øst spiller over 36 huller slagspil — og alle scores tæller, altså skal 6
runder sidde lige i skabet, hvis man skal slutte 1’er eller 2’er for at gå videre til finalerne.
I finalerne deltager således 4 hold over 2 dage. Første dag er det igen 36 huller slagspil,
hvorefter de 2 bedste går videre til dag 2. Her spilles en foursome om formiddagen og 3
singler om eftermiddagen — altså hulspil. Og her findes den endelige vinder så...
Vi er meget stolte over, at netop I tre vinder en stor national turnering. I har alle tre startet
jeres golfkarriere i Mollerup og gennem årene udviklet jeres talenter i klubben, så I nu er
blandt de bedste spillere i landet. To af jer er sågar udtaget til landsholdet!
Jeg ved, I har arbejdet på at vinde denne titel siden 2010, men I er altid sluttet turneringen
’midt i feltet’. At det så netop blev i 2015 er nok ikke tilfældigt. I har alle vist en opadgående
formkurve gennem hele sæsonen og sluttede den af med først at blive jysk/fynske mestre i
DGU´s Juniorholdturnering, senere vandt I sølv ved DM for juniorhold og kronen på værket
kom så med titlen i Sportsjournalisternes Juniorholdturnering.
Hjerteligt tillykke med pokalen. Den har I virkelig fortjent. Og tak fordi I repræsenterer
Mollerup så godt. Vi kan ikke sige os fri for, at vi er lidt stolte af jer. Tillykke drenge – vi glæder
os meget til at følge jer fremover…
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Kammeratskabspokalen: Lasse Kristensen
Kammeratskabspokalen giver vi til en person (eller en gruppe), som med holdning og adfærd i
særlig grad har været med til at fremme fællesskabet og den gode stemning.
I år tildeler vi pokalen til Lasse Kristensen. Bestyrelsen var enig om, at du var det oplagte valg.
Begrundelserne er flere, - lad mig nævne et par stykker:
Du viser med din holdning og adfærd, at du er en sand Mollerupper. Altid positiv, altid loyal og så tænker du meget på, hvad du kan gøre godt for klubben. Og du er en holdspiller. I de
seneste måneder har du bl.a. i samarbejde med et par andre lavet et forslag til
træningsprogram for eliten og ligeledes et forslag til baneændring. Vi sætter stor pris på den
slags initiativer.
Du har også vist initiativ i andre sammenhænge og du var aktiv i den gruppe, som fik gjort
afslutningen på Danmarksturneringen til en lille folkefest i Mollerup. Vi var mange, som nød
den gode stemning, og det var en fornøjelse at se jer spille. Efter sigende taler man i andre
klubber om, hvordan vi bærer os ad i Mollerup.
Det, som især har gjort dig til kandidat, er imidlertid det, du har gjort på din egen
arbejdsplads. Det lyder måske lidt mærkeligt i denne forsamling, men hør bare: I efteråret
ringede Lasse og spurgte, om vi kunne nå at give en flok golfinteresserede instruktion og
golfkortet inden sæsonen sluttede. Lasse havde fået en flok kolleger i PriceWaterhouse
interesseret i golf og Lasse syntes selvfølgelig, at de skulle tilknyttes Mollerup. Og sådan gik
det til, at en gruppe på 8 blev prøvemedlemmer. Det er en flot præstation, sådan at komme
med en hel gruppe. Dér har du virkelig tænkt på klubben.
Jeg kan ikke dy mig for et lille hurtigt tankeeksperiment; tænk, hvis der var 20, som gjorde
som dig – så havde vi snart venteliste igen…..
Med uddelingen af pokalen vil vi gerne vise, at vi sætter pris på initiativer, der fremsættes i en
konstruktiv ånd. Og når man oven i købet tænker så meget på klubben, at man samlet en flok
kolleger og får dem meldt ind som prøvemedlemmer – så har man fortjent denne pokal
Tak for det - og tillykke, Lasse.
Peter Thomsen havde indsendt diverse forslag til bestyrelsen omhandlende forbedringer af
træningsfaciliteterne: udslagsmåtter og indspilsområder. Dertil forlag til opsætning af
webkameraer, forslag om udvidelse af antal hold i regionsgolf, forslag om turnering for
medlemmer af samspilsordningen og opsætning af svalekasser.
Peters slideshow kan ses her (link til Peters powerpoint show).
Niels Thyssen - Ode til HC
For ca. 3 uger siden sad vi til et bestyrelsesmøde i MGC og diskuterede hvem der skulle have
pokalerne. De er blevet uddelt i dag og uden tvivl til de helt rigtige personer.
Men under mødet kom der pludselig en anden person i spil. En person, der har ydet en helt
ekstraordinær indsats for klubben. En person der arbejder for klubbens ve og vel i mange,
mange timer hver uge og gør det helt fantastisk godt. En person vi ikke kunne undvære i
klubben. Jeg taler selvfølgelig om den genvalgte formand, HC.
Hele bestyrelsen (ekskl. HC, der var ude et øjeblik) var enige om, at vi i dag burde sende en
særlig tak til HC og samtidig henlede opmærksomheden på, at vi i MGC nok har en af verdens
bedste og mest interaktive formænd.
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Kære HC – selv om du bestemt ikke er fratrådt endnu og selv om vi selvfølgelig forventer at
du bliver ved mange år endnu – er det vel ikke forbudt at rose dig bare en smule for din
indsats og samtidig takke dig for den.
Hvis i andre ikke ved det i forvejen, så kan jeg fortælle jer, at HC nærmest virker som en
arbejdende formand i klubben. Han bruger som nævnt masser af tid på klubben og han er
god til det. Endda rigtig god.
Hvis man skulle give en karakteristik over hans egenskaber så ville følgende komme med:
 Stratetisk tænkende – han er i stand til at hæve sig op i helikopteren
 Vidende – han ved en masse om golfstrukturen i Danmark og om hvordan man leder en klub
 Analyserende – det er meget ofte ham der sætter tingene i perspektiv
 Tænkende – han har altid en historisk vinkel på tingene.
 En god hukommelse – han kan sgu (næsten) altid huske baggrunden
At han så også – og det ved I ikke - kan være både emsig, meget snakkende og dominerende,
det er en helt anden sag og det er der nok brug for.
Kære HC - Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde og en masse god golf. Det var det, og tak
fordi i lyttede.

Som afslutning på generalforsamlingen overrakte formanden en kurv med lækkerier til
Marianne Maegaard som tak for 16 års arbejde i bestyrelsen i MGC.
Generalforsamlingen afsluttes herefter af HC Ralking kl. 20.55.
ref/mm

Mollerup Golf Club den 16. Marts 2016.

Mogens Birkebæk, dirigent.
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