Forslagene fremlægges i PowerPoint på Generalforsamlingen
Forslag 1: Fjernelse / flytning af højderyggen på driving range (mulig brug af sidste års og dette års gavepenge?)
Forslag 2-1: Tidsbestilling på Golfbox
Det foreslås at al tidsbestilling fremover foregår på GolfBox. GolfBox’s oprindelige og primære opgave er
tidsbestilling. Senere er GolfBox blevet udvidet turneringsmoduler mv.., Tilmelding til alle
arrangementer foregår på GolfBox og meddelelser fra klubben udsendes via GolfBox.
App til tidsbestilling på Smartphone kan uden videre downloades. Det tager kun et par minutter at
oprette eller aflyse en tidligere bestilt spilletid.
Forslag 2-2: Golfringgæster. Analyse af effekten af Boldrende ctr reduceret mulighed for bestilling af spilletid
via GolfBox - Forslag om Jubilæumsturnering for Golfring-gæster for fremme af image!
Forslag 3: Det foreslås at Bestyrelsens tilsagn om Par2-huller på Par3-banen trækkes tilbage.
Forslaget begrundes i at ingen enkeltgrupper – i dette tilfælde eliten (?) – bør have adgang til at foretage
permanente ændringer eller særlige indretninger på dele af banen – uanset om dette vedrører 18hullers eller Par3-banen - som tjener til spil for medlemmer og gæster.
Par2-huller er i sig selv en golfteknisk ukendt størrelse, som forslagstilleren ikke mener Mollerup skal
give sig i kast med at opfinde.
Forslag 4: Forbedring af indspilsareal med bl.a. ny greenside bunker
Forslaget er en gentagelse af delvis besluttet forslag stillet på Generalforsamlingen i 2016 og en samtidig
kommentar til Bestyrelsens tilsagn til Eliten om at denne (?) kan forestå indretninger på indspilsområdet
Forslaget stiller – i sammenhæng til foregående forslag 3 - spørgsmål ved hvem der har kompetence til
at varetage indretning af banens faciliteter!
Forslag 5: Påbegynd delomlægning af banen
Efter indkaldelse af forslag fra medlemmerne og efter oplæg fra banearkitekt Michael Traasdahl I foråret
2016 afholdtes møde om omlægninger på banen. Medlemmerne mødte talstærkt op og var meget
engagerede i drøftelserne omkring fremlagte forslag til omlægning af banen.
Siden har kommunikationen omkring omlægninger været ret begrænsede.
Det foreslås - med udgangspunkt i en delplan baseret på de fremlagte forslag - at iværksætte
omlægninger som helt eller delvis kan påbegyndes uden afventen af aftaler omkring ”Peters Gård” .
Forslag 6: Opsætning af WEB-Kameraer
Det vil være en gevinst for alle – ikke mindst eventuelle greenfee-gæster at have mulighed for at få et
indtryk af ikke mindst aktuelle vejrforhold på banen.
Forslag 7.1: Regel- og Ordensudvalg i ”arms afstand” til Bestyrelsen
Generalforsamlingen 2016 vedtog efter indstilling fra ”Abel-gruppen” at opdele udvalget i to udvalg,
hvor medlemmer Ordens- (og Amatørudvalget) skal vælges på Generalforsamlingen. Fsa. Regeludvalget
ansås at udvalget skal bemandes med personer med den relevante indsigt og kompetence, men uden
begrænsninger mht. medlemmets øvrige engagementer.
Det foreslås at reetablere Regeludvalget med henblik på at sikre at beslutninger som – i relation til EGAog Golfreglerne fra R&A - har indflydelse på spillets afvikling og banens permanente forhold træffes
objektivt på baggrund af de nævnte regler. På grund af Udvalgets muligheder til f.eks. at pålægge et
medlem straf for overtrædelse af reglerne og medlemmets adgang til at anke hos DGU, foreslås at
Udvalget holdes i ”arms afstand” til Bestyrelsen, dvs uden medbestemmende bestyrelsesmedlemmer.
Forslag 7.2: HCP-regulering i turneringer som overholder EGA-reglerne.
Antallet af tællende turneringer er efterhånden minimalt og EDS benyttes tilsyneladende kun i et
begrænset omfang.
For at overholde EGA-reglernes krav om at alle medlemmer skal forsøge at spille så mange tællende
runder som muligt foreslås at ”klubber-i-klubben” gøres officielle, så ugentlige turneringer tæller
Forslag 7.3: Opdatering af hjemmesidens tekster og udvalgenes opgaver
Forslaget til opdatering vedrører primært det faktuelle indhold – i forslaget belyst ved regeludvalgets
ordlyd, der f.eks. ikke indeholder konkrete angivelser af ”rettigheder og pligter” eller blot de
almindelige forventninger til regelinformation til begyndere, turneringsledere m.fl.
Eksempel på et Regeludvalgs mulige opgaver forevises.

