Mollerup Golf Club

Bestyrelsen
Mødereferat: Møde # 10 efter GF 2018.
Mødedato og sted: tirsdag, den 21. januar 2019 i Klubhuset
Deltagere: H. C. Ralking (HC)
Gert Nielsen (GN)
Jesper Lorentzen (JLO)
Ulla Køpfli (UK)
Erwin Berngruber – (EB)
Bo Pugholm – (BP)
Marianne Nilsson – (MN)
Jan Lauridsen (JL) – manager
Inviterede gæster:
Mogens Jessen – Hcp.- og Regeludvalget
Afbud:
Ingen

Dagsorden som følger:
1)

Godkendelse af referat, møde # 9 fra 27. nov. 2018

2)

Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet

3)

Orientering

4)

Økonomi

5)

Turneringsplan og kalender 2019

6)

Nye lokalregler

7)

Organisationsudvikling i MGC

8)

Status på projekter

9)

Eventuelt

10) Næste møde
11) Personale og fortrolige sager
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1) pkt. 1: Godkendelse af referat
Referat # 9 fra 27. nov. 2018.
Rundsendt og underskrevet.
2) pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct.
Ingen bemærkninger.
3) pkt. 3: Orientering
a) Formanden
o Hans Martin Skou er udtrådt af bestyrelsen pr. 31.12.18 grundet
flytning til Kbh.
o MGC deltager igen i år i Golfens Dag.
o Christian Møller, DGU, har kontaktet MGC med forslag til samarbejde på juniorområdet. 10 klubber kan deltage i et nyt pilotprojekt – MGC er blandt de udvalgte. Formålet er at få flere juniorer i golfklubberne. Christian fremsender projektforslag inden
næste BM.
o Visionsseminar om sports- og fritidsaktiviteter i Egådalen d. 21.
februar. Seminaret får deltagelse af bl.a. 2 rådmænd, 3-4 byrådsmedlemmer, formanden for DGU, formanden for Idrætssamvirket m.fl.
b) Golfmanageren
Deltog i møde, indkaldt af OK Nygaard, sammen med Lyngbygaard, Horsens og Stensballegaard. Temaet var ”Golfbane
pleje koncept” - Kan der opnås fordele for de enkelte klubber
ved at gå sammen om pleje af vores golfbaner? OK Nygaard
følger op og besøger den enkelte klub.
c) Udvalgene
Kommunikation – MN.
MN har fremsendt en kommunikationsplan for 2019 – afventer
møde med Søren Pro om de sidste detaljer.
Junior- og Elite - UK
Eliten laver en fremtidig plan og rundsender når den er færdig.
Junior: Mads Røddik er indstillet til årets talent.
Afventer turneringskalender fra vores juniorelite.
4) pkt. 4: Økonomi
o Årsregnskab 2018. Status v/JL.
Vi forventer at fremlægge udkast til årsregnskab på næste BM.
o Anvendelse af momsrefusionsmidler: Vi har i 2018 bl.a. brugt
penge på 2 x topdressing af fairways, dræning af banen, nye
tee-skilte, udvidelse af greenkeepergården, nyt hegn mod
greenkeepergården mv. I alt ca. 300.000,- kr. – ud over budget.
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5) pkt. 5: Turneringsplan og kalender 2019
a) Planen er rundsendt pr. mail og der har ikke været indsigelser.
Dermed godkendt.
b) Principper vedr. Regionsgolf
Dorte Bager, turneringsleder og GN har udarbejdet forslag til
regler for afvikling af Regionsgolf. Der fremkom enkelte forslag til
ændringer. GN får flettet de nye ting ind i det nye regelsæt og
fremsender med nye tilføjelser. Tilsluttet med bestyrelsens kommentar.
6) pkt. 6: Nye lokalregler
Mogens gennemgik forslag til nye lokalregler.
Konklusion:
o Bestyrelsen havde enkelte smårettelser. Mogens får rettet til og
fremsender endeligt forslag til godkendelse.
o Det blev vedtaget at nedlægge følgende fairwaybunkere: på
hul 8, længst fremme til venstre og hul 10 længst fremme til
højre.
7) pkt. 7: Organisationsudvikling i MGC
a) Årshjulet for bestyrelsen. Næste tema: Begynderstrukturen og
evaluering af begynderarbejdet i 2018.
b) Konstituering af begynderudvalget: HC er fungerende formand
indtil ny formand er udpeget.
8) pkt. 8: Status på projekter
a) Velkomstcenter/flytning af sekretariatet – 1. prioritet.
Der er indhentet tilbud på flytning af sekretariatet og der arbejdes
videre med planerne. Hvis finansieringen falder på plads, igangsættes arbejdet i uge 8.
b) Nye broer – 2. prioritet.
Der er ligeledes indhentet to tilbud på to nye broer ved hul 14 og
hul 15/hul 16. Hvis alt går efter planen, igangsættes arbejdet, så de
nye broer kan tages i brug til sæsonstart.
c) Solcelleanlæg
Frist 2020 – prioriteres som 3.
9) pkt. 9: Eventuelt
a) Planlægning af GF19.
Planen for forberedelser af GF blev gennemgået.
10) pkt. 10: Næste møde
o Torsdag d. 7. februar
11) pkt. 11: Personale og fortrolige sager
a) Sekretærstilling:
Rikke Kristensen er ansat som ny sekretær pr. 1. marts 2019.
b) Cafeen – kontraktforhold efter 1. april.
Det blev besluttet at forlænge aftalen med Niels og Num, så
den gælder for hele 2019. En nærmere analyse af fordele og
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ulemper ved ”selvdrift” contra forpagtning skal forlægges bestyrelsen inden sommer.
Referatet godkendt d.

HC Ralking

Gert Nielsen

Jesper Lorentzen

Ulla Køpfli

Erwin Berngruber

Marianne Nilsson

Bo Pugholm
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