Ordinær generalforsamling i Mollerup Golf Club
tirsdag, 20. marts 2018
Til den ordinære generalforsamling i Mollerup Golf Club tirsdag den 20. maarts
2018 kl. 19.00 på Aarhus Business College, Vejlby Centervej 50, 8240 Risskov var 82
medlemmer medbringende 10 fuldmagter mødt frem.
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 bød velkommen til klubbens ordinære generalforsamling og foreslog
Mogens Birkebæk som dirigent.
Mogens Birkebæk blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og beslutningsdygtigt i henhold til klubbens vedtægter.
Niels Eilif Hansen blev valgt som referent. Anna Vestergaard, Hans Lund og Hans
Houlind blev valgt som stemmetællere.
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Pkt. 2. Bestyrelsens beretning
På bestyrelsens vegne aflagde formanden, H.C. Ralking følgende beretning:
”Overordnet set synes jeg, vi kan se tilbage på et år, som er OK for Mollerup Golf
Club. Som vi konkluderede efter bestyrelsens årlige møde med klubberne-iklubben: ’Vi har haft meget regn, - mens ellers et godt år’.
A. Året der gik
B. Vores udfordringer i 2018 – og fremover
Beretningen, afsnit A, indbefatter et kort resumé af beretningerne fra de enkelte
udvalg. Disse beretninger kan I læse i deres helhed på hjemmesiden.
A. Året, der gik
o Økonomien
o Banen
o Information
o Foreningslivet
o Samarbejde og ledelse
Økonomien
Lad os starte med økonomien. Årets resultat blev 348 t.kr. mod budgetteret 575 t.kr.
Bestyrelsen betragter resultatet som tilfredsstillende.
En forudsætning for, at vi har en stabil økonomi, er, at vi har fuldt medlemstal.
Kontingenterne udgør i 2017 ca. 75 % af indtægterne. Vores medlemstal var pr. 31.
dec. 2017: 1036 aktive, hvilket er en tilbagegang. Siden 2014 har vi haft en
tilbagegang på ca. 70 medlemmer. Gennemsnitligt er der en udskiftning på ca.
10 % i danske golfklubber, og det betyder jo med andre ord, at vi skal have ca.
110 nye medlemmer om året for at fastholde medlemstallet. Bl.a. derfor er
begynderarbejdet så vigtigt.
Banen
Banen er vores vigtigste aktiv, og derfor skal den passes, plejes og forbedres. Den
vigtigste indsats i 2017 har været det store dræningsprojekt, hvor vi brugte ca.
400.000 kr. ud over banens budget. Vi er overbevist om, at de penge er givet godt
ud. De nye dræn har allerede vist deres værdi, og vi vil givetvis få endnu mere
gavn af dem fremover. Vi er ikke færdige med at dræne. Vi vil følge op der, hvor
vi ser et behov.
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Information
God, saglig og rettidig information til medlemmerne er og bliver afgørende for
stemningen i klubben. Vi har i 2017 samlet kommunikation og marketing i ét
udvalg. I 2017 har fokus meget været på de sociale medier – især Facebook –,
som bliver vigtigere og vigtigere for at nå forskellige målgrupper.
Foreningslivet
Fællesskab, kammeratskab og hygge er afgørende for, at det går klubben godt.
Vi vil jo gerne være Danmarks hyggeligste golfklub. ’Det er let at melde sig ud af
en forening, men det er svært at melde sig ud af et fællesskab.’ Derfor er det
vigtigt at opbygge disse fællesskaber.
Vi startede i 2016 en mentorordning, som har sigte på at hjælpe de nye med at
blive introduceret i klubben. Den ordning er en stor succes.
I 2016 fik vi Golfringen, som jo er en fritspilsordning mellem nu 8 klubber. Man
betaler 800 kr. for en sæson og har så frit spil i de 8 klubber, som er medlem. Det
var også i 2017 en stor succes, og allerede i efteråret var der mange, som havde
betalt for 2018 sæsonen – så det tegner fortsat til at være en stor succes.
I 2017 har vi indført Klub 37 for de medlemmer, som har hcp. 37 eller derover. K37
tilbyder gratis træning med det formål at få de nye medlemmer ned i hcp så
hurtigt som muligt. Det er bl.a. for at kunne udvikle services som disse, at vi har
ændret på set-uppet omkring Pro’en, således at Søren i 2017 blev fastansat, og vi
ansatte en assistent. Efter alt, hvad jeg hører, er der begejstring omkring K37.
I 2018 får vi en ny fritspilsordning. Vi har indgået en aftale med Birkemose,
Næstved og Svendborg golfklubber om frit spil på hinandens baner. Ideen er at
lave et netværk af klubber, som arbejder sammen om denne service. Som
udgangspunkt skal klubberne ligge mindst 1 times kørsel fra hinanden. Og denne
service er altså helt gratis.
Når vi snakker klubliv, må vi ikke glemme, at vi i 2017 havde 25 års jubilæum, - et
rigtigt flot jubilæum. Vi fik klubbens historie beskrevet i en flot jubilæumsbog, vi
havde en flot reception, hvor vi også havde lejlighed til at dyrke netværk, og vi
havde en rigtig hyggelig jubilæumsturnering.
Samarbejde og ledelse
Under dette punkt vil jeg kort referere, hvordan vi arbejder for at styrke vores
eksterne relationer, hvordan vi arbejder for at styrke det interne samarbejde og
klubbens ledelse.
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o Vi har i 2017 været en del af et forskningsprojekt om ’Golf og diabetes’
sammen med Dansk Golf Union. Det er en fortsættelse af et pilotprojekt, vi
havde i 2015. Vi har haft ca. 10 deltagere i forløbet, og hovedparten har
gennemført. Vi har aldrig i klubbens historie lavet noget, som har givet så
meget PR. Både TV2 og DR bragte indslag. Projektet har også været basis for
DGU’s nye kampagne ’Golf gavner’, hvor vi har været sparringspartner.
o 2017 blev også året, hvor vi fik etableret et udvalg omkring samfundsansvar
(Corporate Social Responsibility). Udvalget har taget en række initiativer,
bl.a. kan nævnes, at vi laver en Krolfbane efter ønske fra flere medlemmer.
Ligeledes arbejder udvalget med at styrke samarbejdet med skolerne. At vi
har sådan et udvalg, har vakt opmærksomhed. Idrætssamvirket har bedt os
komme til møde for at diskutere, om modellen kan bredes ud til andre
sportsklubber i Aarhus. Det skal vi vist opfatte som en stor ros.
o Vi har også aktivt dyrket erfaringsudveksling med andre golfklubber, bl.a. har
bestyrelsen været i Birkemose, Det har bl.a. resulteret i den fritspilsordning,
jeg nævnte før.
o I januar havde bestyrelsen en strategidag, hvor vi – populært sagt – fik
lejlighed til at ’køre med det lange lys’. Vi havde også et par interessante
eksterne indlæg. Vi var alle enige om, at det var en rigtig god dag.
Samarbejde og ledelse er ikke en opgave, man bliver færdig med. Det er en
proces, hvor vi hele tiden skal arbejde på at styrke vores eksterne relationer og
blive bedre internt. Jeg tror, disse tiltag vil fremme service- og kvalitetsudviklingen i
klubben.
Hovedpunkter for udvalgenes beretninger
Udvalgenes beretninger ligger på hjemmesiden. Her følger hovedpunkter. Hvis I
har spørgsmål, står formændene gerne til rådighed.
Baneudvalget v/ Jesper Lorentzen
I vores strategi skriver vi, at det er vigtigt at arbejde for en 18-hullers bane, som er
spilbar i sæsonen. Det fokuserer baneudvalget meget på. Der er i 2016 og især
2017 udført store drænarbejder. Når 2018 rinder ud, har klubben brugt godt 700
t.kr. over de sidste 3 år til at forbedre banen i relation til spilbarhed og vand.
For første gang i banens historie skal vi i 2018 til at arbejde på projektet ’Sand på
banen’. I maj måned starter vi med at fordele 900 tons sand på fairways – det
svarer til 23 lastvogne. Det arbejde ønsker vi at gentage hvert år i 5 år.
Vi vil også fortsat arbejde med drænarbejde der, hvor det kniber med afvanding.
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Husudvalget v/ Jesper Lorentzen
I 2017 fik vi huset malet. En vigtig vedligeholdelsesopgave. Og så fik vi springvand
og fisk genetableret ved terrassen.
I 2018 vil fokus være på ’små ting, som fylder meget’, f.eks. terrassedøre,
tætningslister mv.
Begynderudvalget og mentorerne v/ Hans Martin Skou
Der er i alt tegnet omkring 100 prøvemedlemsskaber i 2017. Mange af disse tegnes
på Golfens Dag, så den dag spiller en stor rolle for vores rekruttering. Mentorerne
spiller en rigtig stor rolle for, at vores prøvemedlemmer bliver rigtige medlemmer.
Der er i alt gennemført knap 30 onsdagsturneringer i 2017. Onsdagsturneringerne
er kommet på GolfBox. Det er praktisk, men har også krævet en del arbejde at
indføre.
I 2017 startede vi Klub 37, som er for medlemmer med hcp på 37 eller derover. Det
er en stor succes, og vi forventer at følge op i 2018.
I 2017 genoptog vi også en gammel tradition med at spille venskabsmatch mod
Silkeborg.
Turneringsudvalget v/ Knud Høgh
På grund af vejret blev 2017 noget præget af flytninger og aflysninger. Det gik
også ud over tilmeldingerne til forskellige turneringer.
I 2018 kommer der et par ændringer. Ved klubturneringer vil der fremover ikke
være morgenkaffe, men derimod frokost inkluderet i turneringsfee’en. Vi håber,
det vil være med til at styrke sammenhold og hygge, medens man venter på
resultaterne. Desuden vil mesterskaberne blive afviklet over én weekend, nemlig
25. – 26. august.
I Regionsgolf har vi haft 8 hold med, og de har klaret sig hæderligt.
Erhvervs- & Sponsorudvalget v/ HC Ralking
Sponsorindtægterne er i 2017 113.000 kr. højere end budgetteret, idet vi landede
på 563.000 kr., hvilket svarer til ca. 7 % af vores omsætning. Noget af det skyldes
ekstraordinære sponsorater i forbindelse med jubilæet. Det er selvfølgelig først og
fremmest vores manager, som tegner sponsoraterne, som skal have æren.
I 2017 har vi arbejdet meget med at reorganisere udvalgets arbejde. Fremover
bliver det muligt at købe et medlemskab af Business Clubben uden at være
sponsor. Vi tror på, at det vil udvikle netværket – og dermed i sidste ende øge
antallet af sponsorer. Business Clubben har i øjeblikket 34 medlemmer.
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I sommeren 2017 holdt vi en company day for virksomhederne i Business Park
Skejby. Det var en stor succes, som vi gentager i maj i år. Vi deltager også i
Sportens dag d. 14. juni, som Business Park Skejby arrangerer.
Eliteudvalget v/ Ulla Køpfli og Lasse Kristensen
2017 blev en meget god sæson for eliten i Mollerup. Vores 1. division piger vandt
suverænt deres oprykningsspil, og vi har nu for første gang i Mollerup et pigehold i
Santanderdivisionen. 1. division herrer fik en flot 2. plads i puljen á point med
Lyngbygaard.
I 2018 kan vi sige velkommen til nye spillere både på dame- og herresiden.
Juniorudvalget v/ Bo Pugholm
2017 var generelt set et rigtigt godt år for juniorerne i Mollerup Golf Club. Vores
juniorer har et bredt aldersmæssigt spænd, fra vores mikrogolfere på 4 – 10 år til
de næsten voksne.
I 2017 har vi haft Mads Røddik og Frederik Sejr med i det danske juniorlandshold.
Fra 2018 sæsonen er Jakob Sejr også udtaget.
På juniorranglisten – der rangerer de bedste juniorgolfere i Danmark – har Mollerup
6 juniorer med blandt de 200 bedste.
2017 blev også året, hvor der blev skrevet golfhistorien for juniorgolf i Mollerup.
Frederik Sejr blev udtaget til Europamesterskaberne for juniorhold – og vendte
hjem som Europamester. Tillykke Frederik – det lover rigtigt godt for fremtiden.
CSR udvalget v/ Niels Thyssen
CSR udvalgets primære formål er at forholde sig til klubbens samfundsansvar –
primært lokalt. CSR indsatser skal skabe værdi for både klubben og
lokalsamfundet. Udvalget arbejder på at etablere en Krolfbane, et projekt under
den åbne skole, ’Det mollerupske sundhedstilbud’ og endelig kan nævnes en
aftale med det lokale jobcenter om praktikforløb for ledige.
Projekterne er i deres vorden. De første resultater til gavn for lokalsamfundet og
Mollerup forventes i løbet af 2018.
Kommunikationsudvalget v/ Marianne Nilsson
Kommunikationsudvalget arbejder med intern og ekstern kommunikation såvel i
form af fysiske materialer som elektroniske medier. I 2017 har der være fokus på en
øget indsats på de elektroniske medier, ikke mindst Facebook.
Udvalget har løbende sikret kommunikation til medlemmerne gennem
nyhedsbrev, hjemmeside, Facebook mv. Derudover har udvalget gjort en særlig
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indsats for at skabe PR om arrangementer som Golfens Dag mv. Dertil kommer en
række nye initiativer omkring ’Golf gavner’, samarbejde med Ældresagen mv.
Trivselsudvalget v/ Kirsten Ebert
Trivselsudvalget har også i 2017 med succes gennemført de traditionsrige
arrangementer: Store oprydningsdag, Golfens dag og sommergolf på fire
torsdage i juli. Dertil kommer vinterarrangementer med ’Jazz og swing’, foredrag
ved Thorkild Simonsen og regelaften.
Regel- og handicapudvalget v/ Knud Høgh
I 2017 har der været indberettet handicap 7.332 gange. Det svarer til, at hvert
medlem har fået indberettet 7 runder.
Fra 2019 får vi nye golfregler. Formålet er, at det bliver mere enkelt, og frem for alt
at man sparer tid, så en runde skal spilles noget hurtigere end i dag. Reglerne
træder først i kraft til næste år. Vi vil gøre alt for at medlemmerne bliver orienteret
inden sæsonstart 2019.
Medlems- og baneservice v/ Ulla Køpfli
Golfringen fortsætter sin succes med flere nye medlemmer og god økonomi til
Mollerup Golf Club.
Vi har stadig mange ubekræftede tider i klubben. I 2017 drejer det sig om 937. Det
er alt for mange, og vi vil i 2018 arbejde på at få det bragt ned. Hermed en
henstilling om, at bekræfte sin tid – eller afbestille den, hvis tiden ikke skal bruges.
Baneservice har i 2017 koncentreret sig om at være på 1. tee sted og hjælpe folk
med at komme ud til tiden, samt pakke spillere i 4-bolde. Det har været med til at
give et bedre flow på banen i spidsbelastningerne.
Der er også blevet foretaget en del kontrol på banen på alle ugens dage. Specielt
på driving range oplevede vi, at ikke-medlemmer havde glemt at betale for at
benytte denne.
B. Vores udfordringer i 2018 – og fremover
Sidste år ridsede jeg de 5 vigtigste udfordringer for det kommende år op. Det vil
jeg også gøre i år.
Vores 5 vigtigste udfordringer i 2018
1. Økonomien – et overskud minimum som i år.
2. Tilfredshed hos medlemmer, sponsorer, greenfeespillere og personale.
3. Den gode begyndelse
4. Helhedsplanen
5. Kvalitetsudvikling.
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Hvordan ser det aktuelt ud i forhold til de udfordringer?
Økonomien
Økonomien er en udfordring i de fleste golfklubber. Heldigvis har vi et fornuftigt
overskud. Den kurs skal vi fortsætte.
Tilfredshed hos brugerne
I 2016 introducerede vi Golfringen og Mentorordningen. I 2017 har vi introduceret
Klub 37 og brugt mange penge på dræn. I 2018 starter vi et 5 års projekt med sand
på banen. I 2018 kommer der også en helt ny – og gratis – fritspilsmulighed med
Birkemose, Svendborg og Næstved.
Den gode begyndelse
Jeg har tidligere nævnt mentorordningen og K37. Vi vil fortsat have stort fokus på
at integrere nye medlemmer i klubben.
Helhedsplanen
Her tænker vi på alle de arealforhold, som er vores nuværende og kommende
udfordringer. Altså mulighed for 9 nye huller på den anden side af Egåen, - ni
huller, der kan anlægges som en multifunktionsbane, så arealet også kan være til
rekreativt formål for andre, f.eks. i form af kondisti eller lignende. Vi vil også i det
kommende år arbejde på at få denne mulighed afklaret og konkretiseret.
Kvalitetsudvikling
Det er vigtigt for klubben, at vi har et ’organisatorisk set up’. Det er den røde tråd,
som skal sikre, at beslutninger træffes efter aftalte retningslinjer, og at vi ikke
siksakker i vores kurs. Vi mangler stadig at blive færdig med et par ting i forhold til
set uppet. Virksomhedsplanen mangler en gennemskrivning, vi skal have lavet en
personale- og lønpolitik og skal have lavet kompetencebeskrivelse for bestyrelsen.
Vi vil også fortsætte vores arbejde med at få flere frivillige involveret. Det vil der
være endnu mere fokus på i 2018.
Tak til medarbejdere, sponsorer og frivillige
Til slut vil jeg gerne takke alle jer, som bidrager aktivt i klubben.
Tak til alle jer, som gav en gave i 2016, så vi kunne søge momskompensation. Jeres
hjælp betød, at vi fik 266.000 kr. retur. Det svarer til ca. 3 % af omsætningen i 2017.
Pengene vil blive brugt på at forbedre og forskønne vores baneanlæg og
omgivelser. I får noget synligt for pengene – vi starter med 23 læs sand!
Også tak til alle jer, som støttede med en gave i efteråret 2017 – selvom vi stadig
ikke havde resultater. Tak fordi I stolede på bestyrelsen. Vi kan nu søge
momskompensation for 2017 regnskabet. Jeg tør ikke håbe på, vi får lige så
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meget, men noget får vi vel. Det er ikke indregnet i budgettet, - så det bliver en
god overraskelse til november.
Jeg vil også sige en stor tak til personalet, som – tit under stort tidspres - gør en stor
indsats for, at klubben til enhver tid fungerer. I arbejder ihærdigt og loyalt for, at vi
medlemmer kan få nogle gode oplevelser på og uden for banen. Stor tak for det.
Også en stor tak til sponsorerne. Vi håber på et fortsat godt samarbejde i 2018.
En særlig tak til alle frivillige, som bidrager til, at Mollerup Golf Club fungerer i stort
som småt. Tak til alle jer, som tager et slæb med at arrangere turneringer og tak til
alle jer, som møder til arbejdsdag og alle de andre frivillige aktiviteter.
Og også tak til alle jer, som bidrager til den gode stemning med godt humør og
ved at hilse på hinanden. Vi kan alle bidrage til at vi er og bliver Danmarks
hyggeligste golfklub.
Og så til slut:
Jeg synes, der er rigtigt meget at glæde sig over i Mollerup. Vi kan forhåbentlig i
2018 se frem til nogle gode golfrunder og et positivt og godt fællesskab. Flere
gode initiativer er sat i gang - og flere vil komme. Det skal alt sammen være med til
at give os en god bane og et godt klubliv. Det er mit håb, at I alle sammen vil
bidrage til det i 2018.”
Bestyrelsens beretning gav anledning til en kort drøftelse.
1001 Kaj Aage Hoffmann beklagede, at klubmesterskabet i 2018 er planlagt til
afholdelse i én weekend i modsætning til tidligere år, hvor de er afviklet over 2
weekender. Det kunne medføre uønskede begrænsninger i antal deltagere. Knud
Høgh (formand for Turneringsudvalget) svarede, at med samme antal deltagere
som i 2017 bliver der ingen begrænsninger, og at klubmesterskaberne i de fleste
klubber afvikles i én weekend for at begrænse banelukninger. Formanden
bekræftede, at det var en bestyrelsesbeslutning.
3012 Peter Thomsen mente ikke, at der er grund til at jagte medlemmer, der ikke
bekræfter tidsbestillinger. Mente endvidere ikke, at der er grund til at spekulere på
multihal og ni ekstra huller. Udviklingskræfterne bør koncentreres om banen. Ulla
Køpfli (formand for Medlems- og baneservice) fastholdt, at 937 ubekræftede tider
er alt for mange og mangel på respekt for andre medlemmers muligheder for at
spille på banen. Formanden bekræftede, at banen er det primære, men at det er
vigtigt også at have ideer og visioner for fremtiden.
846 Henrik Sørrig Jensen stillede spørgsmål om Klub 37. Hans Martin Skou (formand
for Begynderudvalget) svarede, at de omkring 60 Klub 37 medlemmer havde fået
træning om tirsdagen, og der var arrangeret nogle lørdagsturneringer. Det var
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udover trænerindsatsen ordnet af frivillige og havde ikke påført klubben større
omkostninger. Indtrykket var stor tilfredshed hos deltagerne. Kun ganske få
højhandicappere var udmeldt i 2017.
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

Pkt. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til
godkendelse.
Niels Thyssen gennemgik det reviderede regnskab.
Årets resultat blevet et overskud på kr. 348,2 tkr. mod budgetteret 575,4 tkr.
Nettoomsætningen blev 9.480,9 tkr., en smule mere end oprindeligt budgetteret.
Årsagen til dette er primært udbetalt momskompensation på kr. 266 tkr.
Klubben har haft ordinære driftsomkostninger på i alt 7.744 tkr., hvilket er næsten
300 tkr. mere end budgetteret. Der er i 2017 investeret op mod 325 tkr. i nye dræn.
636 Jørgen Winther og 1813 Charlie Herbst stillede spørgsmål vedrørende
aktivering af omkostninger til nye dræn. Hvorfor aktivere, og hvorfor ingen
afskrivning af den aktivering af nye dræn, der blev vedtaget i sidste års regnskab?
Niels Thyssen og Niels Balshøj fra BDO Revision forklarede, at det er normal praksis
at aktivere store anlægsomkostninger.
3012 Peter Thomsen beklagede den manglende specifikation af indtægterne, som
han havde efterlyst på sidste års generalforsamling.
636 Jørgen Winther og 1813 Charlie Herbst udtrykte uenighed med
ledelsesberetningen i årsrapporten, hvor bestyrelsen betragter resultatet som
tilfredsstillende, og at det vil medvirke til at stabilisere klubbens økonomi.
Et spørgsmål til driftskredittens størrelse i relation til balancens post ”Gæld til
pengeinstitutter” på kr. 1.565.275 kunne ikke umiddelbart besvares.
Efter generalforsamlingen er oplyst, at beløbet indeholder
Anlægslån – dræn / udløber d. 31.12.18
Driftskreditten
I alt

kr. 378.741,51
kr. 1.186.533,04
kr. 1.565.274,55

Da der er under et år tilbage på Anlægslånet, er det nu bogført under ”Gæld til
pengeinstitutter”.
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1813 Charlie Herbst gjorde opmærksom på, at der i note 8 var en fejl på kr. 35 i
overført egenkapital fra sidste års regnskab. Efter generalforsamlingen oplyser
revisionen, at afrundingsdifferencen på 35 kroner på egenkapitalen primo skyldes
øreafrundinger af bogholderiets konti i forbindelse med, at regnskabet opstilles i
hele kroner.
Generalforsamlingen godkendte det reviderede årsregnskab.

Pkt. 4. Orientering om budget for indeværende år
Niels Thyssen orienterede om budget for indeværende år:

Budget 2018 (1000 kr.)
Budget 2018
Kontingenter
Sponsorater
Øvrige indtægter
Indtægter i alt
Direkte omkostninger
Indirekte omkostninger
Omkostninger før drift af bane
Resultat før drift af bane
Baneanlæg i alt
Maskiner i alt
Eksterne omkostninger til bane
Løn til greenkeepere
Banen i alt
Resultat før renter og afskrivninger
Afskrivninger
Renter
Resultat

7490
450
1250
9190
1534
1889
3423
5767
1720
420
126
1806
4072
1695
602
695
398

Realiseret 2017
7083
623
1775
9481
1602
2338
3940
5541
1236
744
1824
3804
1737
617
771
349

På forespørgsel oplystes, at kontingenter i 2018 omfatter betaling for brug af bolde.
Dette beløb (302 tkr.) indgår i 2017 regnskabet i Øvrige indtægter.
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Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent og indskud for det
kommende år
Formanden, H.C. Ralking forslog uændrede kontingenter i 2019, og at indskud
fortsat er suspenderet.
636 Jørgen Winther foreslog, at bestyrelsen overvejede at ophøre med ved
indmeldelse at opkræve kr. 1000,00, som tilbagebetales ved udmeldelse.
Bestyrelsens forslag til uændrede kontingenter blev vedtaget.

Pkt. 6. Forslag fra bestyrelsen
På Generalforsamlingen 2015 fremsatte bestyrelsen forslag 6 D vedr. Peters gård:
”Bestyrelsen arbejder med et projekt, som indebærer overtagelse af grunden,
nedrivning af stuehus og udlænger, reetablering af arealet (’parklignende’) og
bygning af en multihal.
Det videre arbejde deles op i to faser:
Fase 1: Overtagelse af grund, nedrivning, reetablering af areal og udarbejdelse af
projektforslag om multihal.
Fase 2: Stillingtagen til bygning af multihal.”
Aarhus Kommune (Sport og Fritid) har (november 2017) tilbudt Mollerup Golf Club,
at Peters gård (Mollerupvej 26) kan indgå i areallejekontrakten. ”Det er et krav fra
Aarhus Kommunes (Sport og Fritids) side, at Mollerup Golf Club selv afholder alle
udgifter forbundet med nedrivning og klargøring af grunden samt almindelig
vedligehold.”
Der er indhentet tilbud på nedbrydning af bygninger, hvilket beløber sig til ca.
300.000 kr. inkl. moms. Et overslag på ’naturpleje’ af arealet lyder på ca. 65.000 kr.
inkl. moms.
Beslutningsforslag:
Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at underskrive allonge til lejekontrakt/ny
lejekontrakt mhp. at Mollerupvej 26 indgår på ovenstående vilkår (jf. fase 1).
Bestyrelsen vil efterfølgende udarbejde beslutningsforslag vedr. arealets videre
anvendelse (fase 2). Dette forslag forelægges en (ekstraordinær)
generalforsamling.
Der blev fra flere sider opfordret til at afvise bestyrelsens forslag med henvisning til
usikkerhed omkring økonomien, bl.a. blev der henvist til, at tilbud på nedrivning var
fra 2015 og ikke opdateret, samt usikkerhed omkring miljøspørgsmål.
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1066 Erik Schou mente ikke, at der var brug for en multihal, men brug for udvikling
af banen, og at Sekretariatet burde placeres i stueetagen for at give medlemmer
og gæster en bedre modtagelse og service.
Efter afstemning blev forslaget forkastet.

Pkt. 7. Indkomne forslag fra medlemmerne
Forslag # 1: Indførsel af elektronisk boldrende.
Indsendt af: Allan Jensen, 79 – 3099. Modtaget: 6. marts 2018.

”Foreslår, at klubben indfører elektronisk boldrende, der 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.”
Efter afstemning blev forslaget forkastet.

Forslag # 2: Tilladelse til at have hund med på banen.
Indsendt af: Frank Holm, 79 – 2219. Modtaget: 9. marts 2018.
”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.
Kunne eventuelt afgrænses til bestemte tider på dagen eller på bestemte
dage.”
Efter afstemning blev forslaget forkastet.
Forslag # 3: Kørsel med buggy
Indsendt af: Per-Ole Overgaard, 79-252. Modtaget: 9. marts 2018.

”På dage hvor fairways og Greens kan klippes / vedligeholdes med Greenkeepers
maskinpark, er kørsel med Buggy efterfølgende tilladt på dagen.”
Efter afstemning blev forslaget forkastet.
Forslag # 4: Udsendelse af årsregnskabet mindst en uge før medlemsforslag skal
indsendes.
Indsendt af: Peter Thomsen, 79 – 3012. Modtaget: 9. marts 2108
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”Det foreslås at årsregnskabet udsendes mindst 7 dage inden fristen for aflevering af
forslag til Generalforsamlingen.”
Efter afstemning blev forslaget forkastet.

Forslag # 5: Regnskabets noter.
Indsendt af: Peter Thomsen, 79 – 3012. Modtaget: 9. marts 2018.
”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 Golfring-andel), udlejning
(skabe, golfvogne mv).
b) note 3 + 4: udgifter juniorudvalg , eliteudvalg (der er ingen direkte sammenhæng),
”klub-organisation”.”
Formanden kommenterede forslaget og understregede, at medlemmerne har ret til at
være fuldt orienterede om klubbens økonomi, men at alt ikke kan fremlægges skriftligt i
fuld offentlighed.
Efter en drøftelse konkluderede dirigenten, at der på kommende generalforsamlinger
verbalt og med plancher vil blive orienteret med yderligere specifikation af indtægts- og
udgiftssiden. Ligeledes vil det interne regnskab forud for generalforsamlingen ligge til
gennemsyn på sekretariatet, dog således at der ikke må foretages kopieringer af det
interne regnskab.
Forslagsstilleren trak herefter forslaget.

Forslag # 6: Beskrivelse af udvalgenes formål, målsætninger mv.
Indsendt af: Peter Thomsen, 79 – 3012. Modtaget: 9. marts 2018.
”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. ”
Formanden og Niels Thyssen kommenterede forslaget og anførte, at de i hovedtræk var
enige med forslagsstiller, og at emnet var i proces i bestyrelsen, der arbejdede med
færdiggørelse af en virksomhedsplan.
Forslagsstilleren trak herefter forslaget.

Forslag # 7: Vedr. antal hold i Regionsgolf
Indsendt af: Peter Thomsen, 79 – 3012. Modtaget: 9. marts 2018.

14

”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. ”
Knud Høgh oplyste, at der er problemer med at få afviklet hjemmekampene for flere end
8 hold, idet hjemmekampene normalt skal afvikles om mandage og sidst på dagen, idet
mange spillere på grund af arbejde ikke kan spille i dagtimerne. Knud Høgh bekræftede,
at begrænsningen til 8 hold er en bestyrelsesbeslutning.
Forslagsstilleren trak herefter forslaget.

Forslag # 8: Oprettelse af Flex-medlemskab.
Indsendt af: Peter Thomsen, 79 – 3012. Modtaget: 9. marts 2018.
”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.”
Dirigenten gjorde opmærksom på, at det i henhold til klubbens vedtægter er bestyrelsen,
der indstiller forslag til kontingenter og dermed medlemstyper til vedtagelse på
generalforsamlingen. Forslaget kunne derfor ikke vedtages med virkning i 2018, men
kunne diskuteres med henblik på en beslutning om, at bestyrelsen fremsætter forslag på
næste års generalforsamling.
Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke ønskede indførelse af flexmedlemskaber, som
kunne få uoverskuelige økonomiske konsekvenser for klubben.
Efter afstemning blev forslaget forkastet.

Forslag # 9: Konvertering af indskud/lån til gave.
Indsendt af: Peter Thomsen, 79 – 3012. Modtaget: 9. marts 2018.
”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
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3) i fire andele á 250,-kr per 01. december i årene 2019, 2020,2021 og 2022. (Restlånet
konverteres dog tidligere såfremt medlemskabet ophører som nævnt under pkt. 1).”
Efter en drøftelse konkluderede dirigenten, at der udarbejdes et dokument, der muliggør
frivillig overdragelse af indskud til klubben.
Forslagsstillen trak derefter forslaget.

Forslag # 10: Initiativer i forbindelse med de nye golfregler.
Indsendt af: Peter Thomsen, 79 – 3012. Modtaget: 9. marts 2018.
”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 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.
Formanden og Knud Høgh oplyste, at man i bestyrelsen var opmærksom på de nye regler,
og at DGU har en plan for at forberede klubber og medlemmer på de ændrede regler.
Bestyrelsen mente ikke, at de nye regler på nuværende tidspunkt gav anledning til
baneændringer. Bestyrelsen ville følge DBU’s plan.
Efter afstemning blev forslaget forkastet.

Forslag # 11: Short Game
Indsendt af: Peter Thomsen, 79 – 3012. Modtaget: 9. marts 2018.
”Det fremgår af klubbens hjemmeside, at DGU’s landsdækkende ”Short Game
Challenge” turnering er planlagt for juniorerne.
Det foreslås, at Bestyrelsen hurtigt følger DGU’s opfordring til at udvide turneringen
(konkurrencen) til at omfatte alle medlemmer, som der er åbnet mulighed for fra denne
sæson. ”
Bo Pugholm oplyste, at klubbens de seneste år har benyttet DGU Short Game Challenge
som et træningstiltag for juniorerne. Bestyrelsen ønsker ikke at pålægge den faste stab at
skulle opsætte Short Game Challenge. Derfor vil den kun være tilgængelig i forskellige
perioder, og her vil alle medlemmer kunne benytte den. I hvilken udstrækning klubben
deltager i officielle konkurrencer, afhænger af tilslutningen. Men det er tilladt alle selv at
sætte banen op, hvis man gerne vil prøve det.
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Forslagsstilleren trak herefter forslaget.

Pkt. 8. Valg af formand
H.C. Ralking blev genvalgt med akklamation.

Pkt. 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Ulla Køpfli, Jesper Lorentzen og Hans Martin Skou blev genvalgt med akklamation.

Pkt. 10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsen indstillede Gert Nielsen (1. suppleant) og Erwin Berngruber (2.
suppleant). Begge blev valgt med akklamation.

Pkt. 11. Valg af 3 medlemmer til Amatør- og ordensudvalget
Udvalgsformanden, Jesper Abel oplyste, at udvalgsmedlemmerne var villige til at
fortsætte, og der var genvalg af Jesper Abel, Henrik Vinther Jensen og Per Bundgaard.

Pkt. 12. Valg af 1 suppleant til Amatør- og ordensudvalget
Udvalget foreslog genvalg af Anton P. Sønniksen, som blev valgt.

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.

Pkt. 14. Eventuelt
Jesper Abel foreslog bestyrelsen at holde møde med Poul Thomsen forud for
næste års generalforsamling med henblik på at få en hurtigere afvikling af
generalforsamlingen.
Bo Pugholm overakte Præstationspokalen til Frederik Sejr som påskønnelse og
anerkendelse af, at Frederik i juni 2017 sammen med det danske juniorlandshold i
Spanien vandt europamesterskabet for juniorhold.
Jan Lauritsen overrakte Kammeratskabspokalen til Ruth Møller og Benny Jepsen
som påskønnelse af deres meget store frivillige indsats i klubben. De er altid klar,
når der er brug for en hjælpende hånd.
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