Mollerup Golf Club

Bestyrelsen
Mødereferat: Møde # 4 efter GF 2018.
Mødedato og sted: tirsdag, den 7. august 2018 i Klubhuset
Deltagere: H. C. Ralking (HC)
Niels Thyssen (NT)
Jesper Lorentzen (JLO)
Hans Martin Skou (HMS)
Ulla Køpfli (UK)
Knud Høgh (KH)
Marianne Nilsson (MN)
Bo Pugholm – (BP)
Gert Nielsen (GN) – suppleant
Erwin Berngruber (EB) – suppleant
Jan Lauridsen (JL) - manager
Inviteret gæst:
Christian Møller, DGU.
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1)

Godkendelse af referat
Referat # 3 af 21. juni 2018
Godkendt og underskrevet.

2)

Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct
Ingen indvendinger.

3)

Orientering
a) Formanden
b) Golfmanageren
c) Udvalgene
Banen – JLO
o Pga. af den lange periode uden vand, slår banen revner forskellige steder og de nye drænrender falder
sammen. Der er ikke noget at gøre ved det. Fylder man
revner og fordybninger med jord nu, vil det blot blive
skyllet væk, når det begynder at regne igen. Reparationsarbejdet påbegyndes, når det giver mening og virker.
Begynder – HMS
o Begynderkurset d. 16. – 18. august er fuld booket med
16 deltagere. Der bliver gennemført et tilsvarende kursus i weekenden d. 1. – 2. september. De første er allerede tilmeldt. Derudover er der seks nye begyndere,
der kører særskilt kursus og forventes færdige i næste
uge.
o Ældresagen var inviteret til en introdag i MGC. Der kom
28 deltagere, 10 tilmeldte sig et begynderforløb.

4)

Økonomi
o Halvårsregnskabet er pga. sommerferien forsinket. Fremsendes snarest til bestyrelsen.
o Budgetprocedure vedr. Budget 2019.
HC gennemgik principper og tidsplan. Golfmanager melder snarest skabelon ud plus aktuelt budget.
Senest fredag d. 14. september melder udvalgsformændene budget for kommende år (2019) og forecast for efterfølgende 2 år (2020 og 2021) ind til golfmanager.
o Henvendelse fra torsdagsherrerne vedr. gyldighed af ølkort
mv. efter 30. september.
Bestyrelsen besluttede ikke at gå ind i sagen, da Mollerupgaard Cafe og Restaurant er en selvstændig virksomhed.
Klubben hæfter derfor ikke for ubrugte kort.
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5)

Temadrøftelse: Udviklingstendenser i danske golfklubber.
Oplæg ved Christian Møller, DGU.
Christian fokuserede især på pro’ernes rolle i golfklubberne.
Pro’en bliver mere og mere en central person i klubben, da det
er ham/hende, der har kontakten til rigtig mange medlemmer
og især kontakten til alle begyndere. Kravene fra medlemmerne
ændrer sig, og der skal mere til, end at stå og undervise i sving
og teknik. Christian refererede et par undersøgelser, der viser, at
det er helt andre værdier, der har betydning for golfspilleren end
blot at stå og træne på ”måtten”. De nye golfere vil have gode
oplevelser og kræver opmærksomhed omkring deres egen person og ikke mindst det sociale aspekt, hvor relationerne skabes.
Der er lavet nye uddannelsesforløb for pro’er, som ikke kun drejer
sig om træning, men også inddrager det hele menneske og måden at omgå andre mennesker på.
En stor udfordring i golfklubberne er, hvordan man bedre får udnyttet de forskellige ressourcer, der er tilstede. Som Christian oplever det i dag, er der meget få klubber, der formår at få alle
parter til at arbejde sammen, og ikke kun passe deres eget område. Hovedpointen er: Vi skal alle sammen bidrage til og
hjælpe med at nå klubbens mål, – på tværs af faggrænserne.

6)

Organisationsudvikling i MGC
Status på GDPR:
Status er, at vi er godt med. Niels Eilif og JL er langt i processen.
Der arbejdes videre med at få den nye lov implementeret i
MGC.

7)

Konstituering: Juniorudvalget
Konstitueringen af Juniorudvalget blev godkendt med Bo Pugholm som formand og følgende medlemmer: Nicolaj Grindsted,
Patrick Czyz, Maria Louise Køpfli, Louise Jakobsen, Katrine Jørgensen, Peter Bay og Ulla Køpfli.

8)

Eventuelt
Erwin, der står i spidsen for frivillighedsområdet, har skabt et overblik på området og defineret en del arbejdsopgaver, der bliver
og kan varetages af frivillige. Yderligere info og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden under fanen ”Organisation/frivilligt
arbejde”.

9)

Næste møde
o Tirsdag d. 11. Sept.

10) Personale og fortrolige sager
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Mødet hævet kl. 20.05

Referatet godkendt d.

HC Ralking
rentzen

Niels Thyssen

Jesper Lo-

Ulla Køpfli
Skou

Knud Høgh

Hans Martin

Bo Pugholm

Marianne Nilsson
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