Mollerup Golf Club

Bestyrelsen
Mødereferat: Møde #11 efter GF 2018.
Mødedato og sted: tirsdag, den 7. februar 2019 i Klubhuset
Deltagere: H. C. Ralking (HC)
Gert Nielsen (GN)
Jesper Lorentzen (JLO)
Ulla Køpfli (UK)
Erwin Berngruber – (EB)
Marianne Nilsson – (MN)
Jan Lauridsen (JL) – manager
Afbud:

Bo Pugholm – (BP)

Inviterede gæster:
Poul Lindberg, parlamentarisk revisor
Mogens Jessen, fmd. Regel- og hcp udvalget, deltog underpkt. 6.
Dagsorden som følger:
1) Godkendelse af referat, møde # 10 fra 21. jan. 2019.
2) Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
3) Orientering
4) Økonomi
5) Regionsgolf
6) Nye lokalregler og ordensregler
7) Banen
8) Begynderarbejdet og prøvemedlemsskaber i MGC
9) Juniorarbejdet i Mollerup Golf Club
10) Opfølgning på medlemsmødet
11) Organisationsudvikling i MGC
12) Status på projekter
13) Eventuel
14) Næste møde
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15) Personlige og fortrolige sager
Pkt. 1: Godkendelse af referat
Referat # 10 fra 21. jan. 2019.
Var ikke klar til godkendelse.
Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct
Godkendt med nye punkter:
Pkt. 5: Regionsgolf
Pkt. 6: Nye lokalregler
Pkt. 3: Orientering
a) Formanden
Intet nyt
b) Golfmanageren
Intet nyt
c) Udvalgene
Kommunikation (MN)
MN arbejder på en markedsføringsplan for aktiviteter vedr.
juniorer, træningsaktiviteter, begynder/prøvemedlemskaber,
greenfeeaftaler, begynder/onsdagsturneringer m.v. De ansvarlige er bedt om input.
Elite (UK)
Udvalget sender 4 personer på kursus, der omhandler ”Det
gode elitearbejde”.
Bane og Hus (JL)
JLO informerede om, at nye skilte til hus og cafe er sat i produktion samt, at der arbejdes på at få lavet to nye velkomstskilte ved P.O. Pedersens Vej samt ved hul 14.
Pkt. 4: Økonomi
a) Ledelsesrapport vedr. januar 2019.
Pga. ferie fremlægges ledelsesrapport for januar og februar
2019 på næste BM.
b) Årsregnskab 2018. Status v/ Poul.
Poul gennemgik hovedpunkter i årsregnskabet, som er ved
at være afsluttet. Poul afslutter sin revisionsgennemgang,
hvorefter regnskabet kan sendes til godkendelse hos BDO.
Pkt. 5: Regionsgolf
En revideret udgave af vilkårene for Regionsgolf i MGC har været rundsendt til bestyrelsen. Bestyrelsen tiltræder disse retningslinjer, som offentliggøres på hjemmesiden. Der vil desuden
komme information om, hvem man skal rette henvendelse til,
hvis man har interesse i at spille med på et af regionsholdene.
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Pkt. 6: Nye lokalregler og ordensregler
Mogens Jessen deltog under dette punkt. Mogens havde fremsendt en revideret udgave af de nye lokalregler og ordensregler. De væsentligste ændringer blev gennemgået og lokalregler
og ordensregler vedtaget.
Ligeledes blev nye pæleplaceringer på hul 10 og 12 gennemgået og vedtaget. Opslag følger og sættes op relevante steder.
Pkt. 7: Banen
a) Sprøjtemiddelindberetning til Miljøstyrelsen vedr. 2018.
US havde fremsendt indberetningen til gennemlæsning for
bestyrelsen.
Godtaget – flotte tal
b) Forslag fra Jesper vedr. bier:
Aarhus og Omegns Biavlerforening har ønske om at placere
deres bier på MGC’s bane. På tidligere BM blev det besluttet
at give vores medlemmer mulighed for at stille spørgsmål
ved et fællesmøde i klubben før endelig beslutning træffes.
JL indkalder til medlemsmøde. Relevante personer indkaldes
til at informere om bierne.
Pkt. 8: Begynderarbejdet og prøvemedlemsskaber i MGC
a) Anvendelse af trænerressourcer mv.:
Sidste år blev det besluttet, at pro’erne gik de nødvendige
runder med begynderne. Tidligere varetog frivillige denne
opgave. Bestyrelsen vurderer, at der kan findes frivillige til
denne opgave, således at der frigives trænerressourcer. Begynderudvalget finder de rette personer til opgaven. Der bør
i den forbindelse strammes op på kravene til begynderne, inden de får adgang til stor bane. Bestyrelsen opfordrer udvalget til at komme med et forslag til en ny prøve, der giver adgang til den store bane.
b) Skal prøveperioden sættes ned fra 3 mdr. til 2. mdr. (som tidligere)?
Det blev besluttet, at prøveperioden sættes til 2 mdr. fremover. Ud over det ’normale’ prøveforløb vil MGC i 2019 tilbyde weekendkurser og som noget nyt et ugeforløb i juli.
c) Skal begyndere have hcp 72 (mod nu 54)?
Begynderudvalget har indstillet, at begynderne fremover tildeles hcp 72. Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig dette, da det vil
medføre langsomt spil på stor bane. Det blev besluttet, at
der kan spilles med hcp. 72 i begynderudvalgets egne turneringer, på PAR 3 banen og evt. i onsdagsturneringer. Bestyrelsen henstiller til begynderudvalget, at kortbanen anvendes
og at herrer spiller fra tee 49, til de er spillet ned i hcp. Dette
for at fremme Ready golf.
Pkt. 9: Juniorarbejdet i Mollerup Golf Club
DGU har tilbudt Mollerup at blive en del af en satsning på juniorområdet og fremsendt et forslag til pilotprojekt for 2019. DGU arbejder på at få ti klubber med i udviklingsprojektet. Bestyrelsen
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tiltræder fremsendt kontrakt fra DGU og skal sørge for, at vi har
de nødvendige ressourcer til rådighed. HC koordinerer med BP.
Pkt. 10: Opfølgning på medlemsmødet
HMS har fremsendt et referat af medlemsmødet. Referatet vil
være et aktivt papir i det fremtidige bestyrelsesarbejde. Det
blev besluttet, at de forskellige tovholdere løbende følger op på
de input, der kom på mødet. En række aktiviteter er allerede
igangsat eller under nærmere undersøgelse:
Klubhuset:
o Der er allerede en del arbejde i gang med at renovere og
vedligeholde Cafe/Restaurant. Baren er under ombygning,
der kommer flytbar bar og der etableres døråbner på dørene til cafe og restaurant.
o Det er besluttet at flytte sekretariatet ned i stueetagen og
turneringsrummet hen i det ”19. hul”. Arbejdet påbegyndes i
uge 8/9.
Banen:
Bunkers, klipning, greens og drænrender.
o Bunkers - der er allerede igangsat reparationsarbejde.
o Klipning af rough – der vil blive stillet større krav i 2019.
o Greens – der gøres meget allerede. Der er indkøbt nye og
bedre maskiner.
o Drænrender - der vil blive repareret på disse, så længe det
kræves.
Baneudvalg og greenkeepere forholder sig til de fremkomne
forslag.
Frivillige:
Der arbejdes videre med det gode arbejde, der allerede foregår og de bemærkninger der fremkom på mødet, agter man at
implementere i det fremtidige arbejde med frivillige.
Dagligdagen:
o Boldrenden – der er fremsat forslag til GF.
o Der sættes en ris og ros kasse op.
o Der er nedsat en arbejdsgruppe sammen med Niels R., der
vil arbejde med forskellige tiltag over sæsonen.
o Turneringskalenderen er allerede lagt på hjemmesiden og
lagt på golfbox, så det allerede nu er muligt at tilmelde sig
de forskellige turneringer.
Pkt. 11: Organisationsudvikling i MGC
a) Visionsseminar d. 21. februar.
Program og deltagerliste for dagen er nu på plads. Der deltager 32 personer/interessenter: rådmænd, byrådsmedlemmer, Idrætssamvirket, DGU og bestyrelsen.
b) Organisationsdiagram for MGC
EB havde lavet et organisationsdiagram, som viser den nuværende organisation. Diagrammet lægges på hjemmesiden.
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Pkt. 12: Status på projekter
a) Nyt servicecenter (flytning af sekretariatet):
Det blev besluttet at iværksætte projektet og takke ja til tilbuddet fra Høgh & Sønberg.
b) Nye broer:
Det blev besluttet at iværksætte projektet og sige ja tak til tilbuddet fra Annebergs Limtræ A/S. Vi har fået bevilliget kr.
71.750,- fra Puljen til idrætsfaciliter.
c) Solcelleanlæg:
Vi har ligeledes fået bevilliget tilskud på kr. 150.000,- fra Anlægspuljen til forenings- og fritidsfaciliteter.
Det blev besluttet at udskyde solcellerne til 2020 for at få
bedre tid til afklaring af rentabilitet mv.
Pkt. 13: Eventuelt
a) Planlægning af GF19.
Planen følges og der arbejdes videre med forberedelsen af
GF 2019.
b) UK kom med ønske om at lave et medlemskort til cafe/restaurant. JL nævnte, at der arbejdes på et udkast/koncept
der gerne skulle være klar til sæsonstart.
Pkt. 14: Næste møde
o Tirsdag d. 5. marts kl. 17.00 i klubhuset.
o Evt. ekstraordinært BM mandag d. 11. marts kl. 17.00 – såfremt der er forslag fra medlemmerne, som kræver bestyrelsens stillingtagen.
Pkt. 15: Personale og fortrolige sager
Mødet hævet 20.10.

Referatet godkendt d.

HC Ralking

Gert Nielsen

Jesper Lorentzen
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Ulla Køpfli

Bo Pugholm

Erwin Berngruber

Hans Martin Skou

Marianne Nilsson
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