Mollerup Golf Club - Generalforsamlingen 2018
Dagsordenens pkt. 7: Indkomne forslag fra medlemmerne
Forslag # 1: Indførsel af elektronisk boldrende.
Indsendt af: Allan Jensen, 79 – 3099. Modtaget: 6. marts.
Vil give en god flexibilitet for medlemmer samt give klubben en god mulighed for
at følge med i hvor meget og hvordan boldrenden bliver brugt.

Forslag # 2: Tilladelse til at have hund med på banen.
Indsendt af: Frank Holm, 79 – 2219. Modtaget: 9. marts.
Jeg vil gerne komme med følgende forslag til generalforsamlingen den 20. marts
2018 for Mollerup Golfklub.
o At det tillades at der må medtages hund på golfbanen, dog ikke til
turneringer.
o Hunden skal føres i snor og må ikke være til gene for andre på banen.
Efterladenskaber skal samles op, adfærd skal være stille og rolig samt
hunden må ikke støje.
Jeg spiller en del i såvel Kalø Golfklub og Ådalens Golfklub hvor det er tilladt at
have hund med rundt på banen og i begge klubber fungerer ordningen rigtig
godt.
Jeg har hørt at det tidligere har være oppe på diverse møder og der ikke helt var
den store stemning for det men vi kunne måske finde en løsning der tilfredsstiller tilhængere og modstandere:
1. Kunne eventuelt afgrænses til bestemte tider på dagen eller på bestemte
dage.
2. Andre ideer er velkommen.
Forslag # 3: Kørsel med buggy
Indsendt af: Per-Ole Overgaard, 79-252. Modtaget: 9. marts.
Kørsel med Buggy.
På dage hvor fairways og Greens kan klippes / vedligeholdes med Greenkeepers
maskinpark, er kørsel med Buggy efterfølgende tilladt på dagen.
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Forslag # 4: Udsendelse af årsregnskabet mindst en uge før medlemsforslag skal indsendes.
Indsendt af: Peter Thomsen, 79 – 3012. Modtaget: 9. marts.
Det foreslås at årsregnskabet udsendes mindst 7 dage inden fristen for aflevering
af forslag til Generalforsamlingen.
Forslaget begrundes dels i at den nuværende rækkefølge ikke tidsmæssigt muliggør indlevering af forslag som tager udgangspunkt i klubbens udvikling (iflg regnskabet), dels at forslag / indlæg som reaktion på regnskabet på Generalforsamlingen ikke kan vedtages og ikke har besluttende effekt ifm budgettet.

Forslag # 5: Regnskabets noter.
Indsendt af: Peter Thomsen, 79 – 3012. Modtaget: 9. marts.
Det foreslås at 2.1) regnskabets noter og 2.2) budgettet udvides og specificerer
fordelingen af :
a) note 1: indtægter (på bl.a. medlemskategorier (juniorer, seniorer, prøvemedlemmer, eventuelle nye kategorier ( se forslag 4)), Par-3 bane og Golfringen (fast
klubandel fra antal løste kort) samt Greenfee opdelt på 18h, Par-3 mv. og Golfringandel), udlejning (skabe, golfvogne mv).
b) note 3 + 4: udgifter juniorudvalg , eliteudvalg (der er ingen direkte sammenhæng), ”klub-organisation”
Mange sportsklubber kæmper mod udviklingen, hvor fast tilknytning til en klub afløses af søgning mod oplevelser, kortvarige engagementer (og f.eks. E-sport. Den
nuværende opdeling i regnskab og budget er traditionel og behæftet med en
inerti, der ikke afspejler ændringerne blandt ikke mindst yngre aldersgrupper
Forslaget begrundes derfor i at regnskabets noter skal give dækkende muligheder
for at vurdere resultater i forhold til indsats eller til at fremsætte konstruktive forslag
til justeringer af udviklingen.

Forslag # 6: Beskrivelse af udvalgenes formål, målsætninger mv.
Indsendt af: Peter Thomsen, 79 – 3012. Modtaget: 9. marts.
Det foreslås, at hvert udvalgs generelle formål, arbejdsbeskrivelse, målsætning og
medlemsoversigt skal fremgå af klubbens hjemmeside, at referater af udvalgets
møder løbende offentliggøres og at der publiceres en årsrapport med angivelse
af årets resultater og specificerede mål for det kommende år.
Forslaget begrundes i ønsket om at kunne følge med i udvalgenes virke og sikre
bedre mulighed for alle til konstruktivt at fremsætte forslag, tilbyde assistance mv..
Forslaget vil samtidig medvirke til at sikre at besluttede aktiviteter dækkes og gøres
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målbare, samt at overlapninger undgås. (¤¤¤)
MGC har p.t. 14 udvalg og mindst ét underudvalg. Det er et meget stort antal og
præcist det dobbelte af hvad ”Parkinson’s Lov” ville anbefale!! J
Udvalgene er administrativt fordelt i fire klynger – dog uden en overordnet tovholder til den enkelte klynge.
Oversigt over udvalgenes medlemsantal (kun få gengangere!), definerede opgaver/mål og mødereferater:
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Plusser angiver suppleanter, hjælpere, holdkaptajner mv.. Mødereferat inkluderer
ikke eventuelle korte referater fremsat ifm Generalforsamlingen.
Asterix angiver at opgaver, målsætninger mv. er *) umiddelbart utilgængelige, **)
behæftet med fejl eller ufuldstændige.
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Eksempel på udvalgsinformation, hentet fra Hobro’s hjemmeside
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Turneringsudvalget_2018.pdf

Forslag # 7: Vedr. antal hold i Regionsgolf
Indsendt af: Peter Thomsen, 79 – 3012. Modtaget: 9. marts.
Det foreslås at MGC – i overensstemmelse med sin målsætning: ”at skabe de
bedst mulige forhold for medlemmernes udøvelse af golfsporten” – opretter så
mange hold i Regionsgolf, ikke mindst i veteranrækkerne -, som reglerne giver mulighed for og som der kan skaffes faste deltagere til.
Klubben sørger for afsættelse af nogle træningstimer til holdene.
For at sikre et seriøs engagement foreslås at faste spiller betaler et beløb på f.eks.
100,- kr., som - ifm en afsluttende sammenkomst, kan gå til præmier til hold der har
opnået de bedste årsresultater.
Forslaget følger DGU’s anbefalinger og opfordringer til aktivere ikke mindst klubbens øgede andel af seniorer, veteraner (60-69) og superveteraner (>/= 70) gennem bl.a. deltagelse i Regionsgolf. For MGC’s vedkommende er gennemsnitsalderen (umiddelbart beregnet 5-6 år højere) og dermed andelen af veteraner forholdsmæssig høj (Seniorklubbens ca. 275 spillere har en gennemsnitsalder på 71
år).

Forslag # 8: Oprettelse af Flex-medlemskab.
Indsendt af: Peter Thomsen, 79 – 3012. Modtaget: 9. marts.
Der forslås oprettelsen af et FLEX-medlemskab, herunder nedsættelse af en hurtigt
arbejdende taskforce, der – inden Golfens Dag - til Bestyrelsen udarbejder det endelige forslag mht. pris, målsætninger og indsats.
I tilknytning til FLEX-medlemskab skal tilbydes golfskole (over et par weekender?),
hvor deltagernes affinitet overfor Mollerup kan udvikles.
DGU angiver at indførelsen af FLEX-medlemskaber den afgørende årsag til at antallet af medlemmer i DK har kunnet fastholdes på ca. 150.000. Flexmedlemskaber
udgør i øjeblikket 19% , sv.t. knap 30.000 af samtlige spillere i Danmark. Flexmedlemmer er fortrinsvis MidAge-spillere (”millennials” – alder: 25-45 ) med ønsker om at
spille golf, men med begrænset tid pga. arbejde og familie. Aldersgruppen søger
generelt mod oplevelser og ”kortsigtede” forpligtelser i modsætning til fast tilknytninger.
GolfRingen’s øvrige medlemmer tilbyder alle Flexmedlemskaber til meget varierende priser. Skemaet viser antal senior medlemskaber, alm. kontingent, antal
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Flex-medlemmer og den afledte indtægt herfra.
Moesgård er tilføjet til GolfRing-oversigten. Indtil for få år siden ønskede Moesgård
ikke Flex-medlemmer. Indførelsen har ikke medført overgange af fuldtids-medlemmer til Flex. Forslaget tager sigte på at sikre Mollerup andel i den voksende gruppe
af Flex’ere. Vores mange besøgende til Par-3 banen og ”tvivlerne” ved Golfens
Dag er oplagte emner til en begyndelse.
Forslagsstiller har beskedent tilføjet et eksempelvist mål for Mollerup Flex. (inkluderer
ikke Golfskole)
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Forslag # 9: Konvertering af indskud/lån til gave.
Indsendt af: Peter Thomsen, 79 – 3012. Modtaget: 9. marts.
Der foreslås oprettet et dokument, hvor det enkelte medlem ved sin underskrift
konverterer sit indskud/lån (1.000,- kr) til en gave til klubben:
1) ved ophør (dog undtaget ved eksklusion) af medlemskabet eller
2) fuldt og helt per 01. december 2018 eller
3) i fire andele á 250,-kr per 01. december i årene 2019, 2020,2021 og 2022.
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(Restlånet konverteres dog tidligere såfremt medlemskabet ophører som nævnt
under pkt. 1).
Forslaget har til formål at reducere klubbens hæftelser og samtidig via gavetilkendegivelsen at sikre mulighederne for - uden at skulle iværksætte særlige indsamling – at opnå refusion af momsbeløb.
Reduktion af klubbens hæftelser vil desuden påvirke vores lånemuligheder i andre
sammenhænge.

Forslag # 10: Initiativer i forbindelse med de nye golfregler.
Indsendt af: Peter Thomsen, 79 – 3012. Modtaget: 9. marts.
Det foreslås at Bestyrelsen træffer beslutninger og iværksætter tiltag og aktiviteter
der tager sigte på at introducere de nye regler, der træder i kraft 01.januar 2019
og tager stilling til de deraf følgende mulige baneændringer og fokuseringen på
hurtigere spil.
De nye golfregler (til slagspil / Stableford) er udformet så de giver mulighed for baneændringer der giver hurtigere spil, bl.a. gennem oprettelse af ”røde zoner” med
droppemulighed tilsvarende ved nuværende Parallel Vandhazard.
Hurtigere spil skal bl.a. gøre det golf mere attraktivt generelt og give ikke mindst
spillere med højt handicap større glæde og udbytte af spillet.
Forslaget skal sikre at forslag til baneændringer, teesteder, skiltning, Lokale Regler
mv. ligger klar i jan. 2019.
Det vil være hensigtsmæssigt at der i 2017 indsamles data, så eventuelle baneændringer kan være på plads.
Fokuseringen på hurtigere rundafvikling indeholder bl.a. forslag til faste valg (Golfbox/scorekort) af teesteder ift. handicap, eventuelle ikke-tællende test-turneringer
i 2017 af med benyttelse af de kommende regler.

Forslag # 11: Short Game
Indsendt af: Peter Thomsen, 79 – 3012. Modtaget: 9. marts.
Det fremgår af klubbens hjemmeside at DGU’s landsdækkende ”Short Game Challenge” turnering er planlagt for juniorerne.
Det foreslås at Bestyrelsen hurtigt følger DGU’ opfordring til at udvide turneringen
(konkurrencen) til at omfatte alle medlemmer (*), som der er åbnet mulighed for fra
denne sæson.
Det Klubbens lokale kvalifikationsturnering skal være afviklet inden udgangen af
april og tilmelding til DGU skal ske senest 1 uge før konkurrencen finder sted i klubben. DGU har fra sæsonen 2018 udvidet ”Short Game Challenge” turneringen, så
seniorer kan deltage.
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Da turneringen afvikles ens for alle og da der allerede er truffet beslutning om at
gennemføre turneringen for klubbens juniorer (ca. 50 mulige deltagere) kræves ingen yderligere foranstaltninger for at gennemføre en tilsvarende konkurrence for
seniorer.
Forslaget vil være i tråd med Bestyrelsens tidligere udmeldte plan om nye turneringstiltag og en usædvanlig god anledning til at afholde en konkurrence hvor alle
aldersklasser er repræsenteret og deltager samtidigt.
Tilmelding til DGU-turneringen koster 50,00 kr per deltager. Seniorerne betaler selv
beløbet ved tilmelding.
Kort om frister ifm DGU’s ”Short Game Challenge”:
For at kvalificere sig til DGU Short Game landsfinalen skal klubben afholde en klubkvalifikation - kaldet DGU ”Short Game Challenge”. Fristen for tilmelding er senest
1 uge før afholdelse af turneringen (da DGU sender jer scorekort, der kan bruges til
turneringen med posten).
(*) Alle kan deltage (der er tre rækker for piger, drenge, damer og herrer), uanset
alder og handicap). Vinderen i hver række går videre til landsfinalen – også selv
om rækken kun har haft én deltager!!
Tidsfristen for afviklingen af DGU Short Game Challenge for sæsonen 17/18 er d.
30. april 2018, idet landsfinalen afvikles den 19. maj 2018.
Kort om DGU’s ”Short Game Challenge” – selve konkurrencen:
Der konkurreres i følgende 8 discipliner.
Vinderen af hver række er den deltager, som samlet opnår flest point.
Uret rundt:
putt

8 x 1 meter

Pitch:

Kort putt:
putt

4 x 3 meter

Lobslag:
4 x 15 meter lobslag
over en bunker

Langt putt:
putt

4 x 15 meter

Kort chip:
chip

4 x 4 meter

Langt chip:
chip

4 x 12 meter

Bunker:

4 x 30 meter pitch

4 x 10 meter bunkerslag
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