Mollerup Golf Club

Bestyrelsen
Mødereferat: Møde # 6 efter GF 2018.
Mødedato og sted: tirsdag, den 9. oktober 2018 i Klubhuset
Deltagere: H. C. Ralking (HC)
Gert Nielsen (GN)
Jesper Lorentzen (JLO)
Hans Martin Skou (HMS)
Ulla Køpfli (UK)
Erwin Berngruber – (EB)
Bo Pugholm – (BP)
Marianne Nilsson – (MN)
Jan Lauridsen (JL) – manager
Inviterede gæster:
Poul, parlamentarisk revisor
Afbud:
Ingen
Dagsorden som følger:
1)

Godkendelse af referat, møde # 5 fra11. sept. 2018.

2)

Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet

3)

Orientering

4)

Økonomi

5)

Temadrøftelse: Kvalitets- og serviceudvikling i MGC

6)

Organisationsudvikling i MGC

7)

Projekter

8)

Turneringsplanen for 2019

9)

Eventuelt

10) Næste møde
11) Personale og fortrolige sager
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1)

Godkendelse af referat
Referat # 5 fra 11. sept. 2018.
Underskrevet uden bemærkninger

2)

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

3)

Orientering
Der forelå skriftlig orientering fra formanden vedr. FU møder og møde i
Erhvervs- og sponsorudvalget.

4)

Økonomi
a) Ledelsesrapport for august
JL gennemgik ledelsesrapporten. MGC har pr. 1. juli skiftet samarbejdspartner til ECORevision, Kurt Hundebøll, vedr. vores bogføring.
I forbindelsen med overdragelsen, har der forestået et ajourføringsarbejde, som nu er færdigt således, at alt nu er ajourført og afstemt. Det har efterladt os med en ekstraordinær udgift på ca. kr.
65.000,- for 2016 og 2017, som er indregnet i regnskabet for 2018.
Budgetterne overholdes og der, hvor der er enkelte afvigelser, er
der en forklaring. Der er stadigvæk enkelte posteringer, der skal flyttes til de rigtige konti. Der har været ekstraordinære opgaver, som
skal fordeles på de rette konti. De nævnte opgaver er medregnet i
regnskabet. JL fremlægger et ajourført regnskab incl. 3. kvartal på
næste BM.
b) Budget 2019.
Alle udvalg har modtaget et skema til budget 2019. I uge 44 holdes
der møde med de enkelte udvalg og 1. udkast til budget gøres klar
til fremlæggelse på næste BM.
c) Status på arbejdet med budget-, bogførings- og revisionsprocedurer (BBR-vejledning).
Der er udarbejdet et oplæg til ajourførte budget-, bogførings- og
revisionsprocedurer. HC, Gert og JL holder møde med ECORevsion
og Poul om oplægget, hvorefter det forventes fremlagt på næste
BM.

5)

Temadrøftelse: Kvalitets- og serviceudvikling i MGC
HC fremlagde et oplæg med eksempler på ting i dagligdagen, der viste, hvorfor det er tiltrængt med et kvalitets- og serviceløft i MGC. Det
er en opgave som gælder alle i MGC. Vi skal have øget fokus på den
udvikling og hjælpe hinanden med at gøre MGC til et rart sted at besøge.
GN havde lavet et par oplæg til en prioritering af opgaverne. De skal
bruges til at styre processen.
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Bestyrelsen er indstillet på, at der skal sættes ind og fremkom med et
ønske om, at der strammes op. Bestyrelsen anmoder derfor ledergruppen om at beskrive et pilotprojekt og følge op. JL indkalder US, NR og
SJ til et møde og vil komme med et oplæg på løsningsmuligheder,
med udgangspunkt i GN´s oplæg.
6)

Organisationsudvikling i MGC
a) Medlemsmøde
HMS havde lavet et oplæg til et medlemsmøde i MGC. Bestyrelsen
arbejder med en række problemstillinger, som det vil være hensigtsmæssigt at få en bred dialog om, hvorfor mødet afvikles som
cafemøde. Det blev besluttet at afholde mødet med medlemmerne d. 22. november i Restauranten. HMS er tovholder og laver
en indkaldelse med dagens program, der rundsendes til vores
medlemmer.
b) Årshjulet for bestyrelsen. Næste tema:
Medlemsmødet d. 22. november 2018.
c) Medlemmer til E & S udvalget:
Peter Aagaard 79-2919.
Godkendt.
d) Møde med klubberne-i-klubben.
Det årlige møde med KiK holdes d. 13. november. Invitation med
dagsorden bliver sendt ud til de respektive parter. Der skal bl.a. informeres om den nye persondataforordning, da det er klubben,
der er ansvarlig for, at KiK agerer efter loven. Niels Eilif Hansen bliver
indbudt til at orientere om de nye regler.

7)

Status på projekter
a) Servicecenter/Velkomstcenter
Der blev taget en principiel beslutning om, at FU arbejder videre
med ideen om at flytte sekretariatet ned i stueetagen og få indrettet ankomstområdet til et ”Velkomstcenter”. Tanken er, at Shop og
Sekretariat skal arbejde sammen om og stå til rådighed for vores
medlemmer og gæster fra tidlig morgen til sidst på eftermiddagen.
Der arbejdes intenst på at finde den rigtige løsning og der forventes
en afklaring ultimo oktober. FU melder tilbage så snart der er nyt.
b) Det mollerupske sundhedstilbud
Mollerup Golf Club har de seneste år arbejdet målrettet med at
skabe tilbud til særlige målgrupper: Golf for folkeskoleelever gennem Skolegolf i relation til Åben Skole konceptet, golf for diabetikere i samarbejde med DGU og Diabetesforeningen, golf for ældre
i samarbejde med Ældresagen. Klubben har meldt sig ind i Parasport Danmark for at kunne tilbyde golf for mennesker med et handicap (paragolf).
Disse tiltag er sket inden for de eksisterende faciliteters rammer.
Klubben har i 2018 etableret en Krolfbane for at kunne tilbyde krolf
til medlemmer med begyndende demens og andre interesserede.
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Desuden overvejes et samarbejde med Aarhus Kommune (Demenshjørnet) og Alzheimer foreningen om at udvikle et tilbud til demente (tidligt stadie). DMS skal beskrives og konkretiseres yderligere, men spørgsmålet er, om MGC skal fortsætte med dette arbejde og udvikle konceptet fremover.
Konklusion:
Der er opbakning til at arbejde videre med konceptet, men det organisatoriske set-up skal være på plads. Det må ikke gå hurtigere
end vi kan følge med. Det er vigtigt at vi har ressourcerne til at videreudvikle på konceptet. Fastholdelse er nøgleordet.
8)

Turneringsplan for 2019
Dorte Bager, formand for turneringsudvalget, havde fremsendt en plan
for turneringer i 2019:
o 5 stk. klubturneringer.
o 8 stk. regionsgolf + evt. et 9. hold, men det skal være et hold,
der kan spille formiddag.
o 6 stk. Makker-golf om fredagen.
o 4 stk. Sommergolf hver torsdag i juli måned.
o 1 stk. sponsor/frivillig turnering.
o 1 eller 2 weekender til klubmesterskaber. Den nye model skal
evalueres før beslutning om en eller to weekender.
Planen blev godkendt.

9)

Eventuelt
Intet

10) Næste møde
o Tirsdag d. 6. november.
11) Personale og fortrolige sager

Mødet hævet 20.07.
Referatet godkendt d.

HC Ralking

Gert Nielsen

Jesper Lorentzen

4

Ulla Køpfli

Bo Pugholm

Erwin Berngruber

Hans Martin Skou

Marianne Nilsson
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