Mollerup Golf Club

Bestyrelsen
Mødereferat: Møde # 9 efter GF 2018.
Mødedato og sted: tirsdag, den 27. november 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 vedr. pkt. 5:
Anders Leth (DGUs grundtræneruddannelse)
Martin Jørgensen (starter som Pro-elev i 2019)
Søren Jensen, Pro
Christian Møller, DGU Udviklingskonsulent

Dagsorden som følger:
1)

Godkendelse af referat, møde # 8 (ekstraordinært) fra 15. Nov. 2018.

2)

Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet

3)

Orientering

4)

Økonomi

5)

Temadrøftelse: Medlemsudviklingen i dansk golf – med særligt fokus på
juniorarbejdet.

6)

Organisation i MGC

7)

Projekter

8)

Eventuelt

9)

Næste møde

10) Personale og fortrolige sager
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1)

Godkendelse af referat
Referat # 8 fra 15. november 2018.
Godkendt og underskrevet

2)

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

3)

Orientering
a) Formanden
Intet nyt
b) Golfmanageren
Intet nyt
c) Udvalgene
Intet nyt

4)

Økonomi
o Overslag over november. JL fremlagde estimat (november er
ikke afsluttet og derfor ingen ledelsesrapport).
November ser fin ud og ingen bemærkninger til saldobalancen.
JL fremsender ledelsesrapport, når november er afsluttet.
JL har været i kontakt med Skat og fået oplyst, at MGC modtager ca. kr. 230.000,- i momskompensation.
o Budget 2019.
FU fremlagde revideret budget 2019 med bemærkninger til de
fremlagte budgettal fra de forskellige udvalg samt baggrund
for omsætningstal for indtægter.
Budget 2019 blev godkendt.
o BBR-vejledning – (Bogføring, Budget og Revision)
FU gennemgik fremsendt revideret udgave af ny BBR-vejledning. Vejledningen blev princip godkendt og skal nu færdigredigeres.

5)

Temadrøftelse: Medlemsudviklingen i dansk golf – med særligt fokus
på juniorarbejdet - Indlæg ved Christian Møller, DGU.
Under dette punkt deltog: Christian Møller, DGU, Søren Jensen, Pro, Anders Leth og Martin Jørgensen fra Golfshoppen.
Christian orienterede om den negative udvikling i medlemstallet i
Dansk Golf. Især medlemstallet på juniorsiden er hårdt ramt. Christian
var godt rundt omkring den måde, juniorarbejdet fungerer på i dag.
Han måtte desværre konstatere, at dette arbejde ikke kan vende den
negative udvikling. Derfor er DGU i gang med en ny satsning/nyt koncept på juniorområdet i 2019. DGU søger samarbejdspartnere og bestyrelsen tog imod opfordringen fra Christian om at blive en af samarbejdsklubberne.

6)

Organisation i MGC
a) Årshjulet for bestyrelsen. Næste tema: Generalforsamling.
b) Trivselsudvalget: Lotte Madsen 79 – 395.
Godkendt
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c) Info fra medlems-/dialogmødet d. 22. november 2018.
HMS sørger for at få samlet referater ind fra de forskellige temaborde og får lavet et drøftelsesreferat til offentliggørelse, så
medlemmerne kan se, hvad der er drøftet og kommet ind af
forslag til de forskellige temaer. Drøftelser og forslag til udvikling
af MGC vil indgå i det fremtidige bestyrelsesarbejde.
7)

Projekter
a) Flytning af sekretariat
HMS orienterede om, at der forligger et tilbud på flytning af sekretariatet. Bestyrelsen ønsker yderligere to tilbud. HMS og Kaare
indhenter yderligere to tilbud og vender tilbage.
Vi afventer svar fra Sport og Fritid inden jul, om vi får penge fra
Anlægspuljen.
Når tilbud på flytning og svar fra Sport og Fritid forligger, vurderes det fortsatte arbejde med flytningen af sekretariatet.
Målet er, at flytning af sekretariat og turneringsrummet så vidt
muligt står færdigt til sæsonstart d. 1. april 2019.
b) Broer
Bestyrelsen har tidligere principbesluttet, at vores broer skal skiftes, helst inden sæsonstart 2019. Igangsættelse afventer afklaring af finansieringen, som søges afklaret snarest.

8)

Eventuelt
a) Planlægning af GF19.
GF er fastsat til tirsdag d. 19. marts 2019.
GF afholdes i vores egne lokaler hos Niels, Mollerup Golfcafe og
Restaurant.
b) BP har indstillet Mads Røddik til prisen som Årets Talent 2018 i Århus. Mads har virkelig præsteret mange flotte resultater i 2018,
bl.a. Danmarksmester for junior drenge og DGU Elite Tour Finale
for junior drenge.

9)

Næste møde
o Tirsdag d. 22. januar 2019.

10) Personale og fortrolige sager
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Mødet hævet kl. 20.15.
Referatet godkendt d.
HC Ralking

Gert Nielsen

Jesper Lorentzen

Ulla Køpfli

Erwin Berngruber

Hans Martin Skou

Bo Pugholm

Marianne Nilsson
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