Mollerup Golf Club – Generalforsamlingen 2019
Vedr. dagsordenens pkt. 7: Forslag fra medlemmerne

Forslag 1
Nedlæggelse af boldrenden
Indsendt af: Ole og Lis Wenneberg, Hans Erik og Lene Barckman
Vi henstiller hermed til bestyrelsen, at der til generalforsamlingen bliver stillet et forslag om at boldrenden bliver afskaffet. Og der bliver opfordret til at stemme ved
fuldmagt, hvis man ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen.
Argument for at afskaffe boldrenden:
o Der bliver mulighed for, at alle kan booke en tid. I dag er det stort set umuligt at
booke en tid i højsæsonen, hvis man ikke er ude 14 dage før. Det tyder jo også
på, at de fleste ønsker at booke tid frem for at anvende boldrenden.
o Bedre service over for medlemmer af Golfringen. Der er nok ikke mange af Golfringens medlemmer, der vil satse på en boldrende tid, da de fleste har minimum ca. 1 times kørsel. Mollerups medlemmer kan på alle Golfringens baner
booke de tider, man ønsker (undtaget Markusminde. Men de har ikke samme
udfordringer som Mollerup).
o Mulighed for flere greenfee spillere
o I dag er det sådan, at hvis man som medlem af Mollerup skal spille med medlemmer fra andre klubber, bliver Mollerup fravalgt, da stort set alle tider er optaget, og man vælger derfor en anden klub. (mistet greenfee indtægter).
o Det er meget frustrerende, at det er så vanskeligt at booke tider.

Ole og Lis Wenneberg 79 – 2651 og 2652
Hans Erik og Lene Barckman
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Forslag 2
Kørsel med buggy i vinterhalvåret
Indsendt af: Henning Sunn Pedersen og Bent Kjær Jensen

Undertegnede foreslår hermed en prøveordning gældende fra efteråret 2019 indtil
generalforsamlingen 2020, hvor golfbiler på hullerne 1 – 9 må køre på afmærkede
ruter som eksempelvis markeret på vedlagte bilag.
Motivering:
Der er et pænt antal medlemmer, der på grund af nye hofter, nye knæ eller andet samt, at man er 80+ ikke er i stand til at gå en runde, men som gerne vil fortsætte med golfspillet. Med den meget restriktive indstilling i baneudvalget, som –
trods den mest tørre bane i klubbens historie – mener, at banen er smattet og tager skade af kørsel med golfbiler, bliver sæsonen meget kort. Dette kan løses ved,
at golfbilerne får lov til at køre ad afmærkede ruter. De, der kører i golfbil, behøver
ikke at køre hen til bolden, men kan udmærket gå fra den afmærkede rute.
Aarhus d. 4. marts 2019
Henning Sunn Pedersen – 1236 og Bent Kjær Jensen
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Forslag 3
Mulighed for kun at booke 9 huller/bedre udnyttelse af bagni
Indsendt af: Peter Schleisner
Baggrund:
Det er mit indtryk, at mange medlemmer ofte kun har ønske om at spille 9 huller.
Der kan dog kun bestilles en tid, der principielt vedrører hele banen og med start
ved hul 1. Man kan selvfølgelig så gå fra efter de første 9 huller, men bagni er jo så
ubenyttet, og det er ikke sikkert, at der er plads til at starte på hul 10, hvis man ønsker det. Bagni er efter min mening den mest spændende og naturskønne del af
banen.
Mit forslag er derfor, at der i bestemte perioder, f. eks en bestemt ugedag, et bestemt tidsrum, bliver mulighed for at reservere tid til enten forni eller bagni, men ikke begge dele.
Peter Schleisner 79 - 1904

Forslag 4
Udjævning af ”puklen” samt etablering af ”fairway-bunker” på driving range
Indsendt af: Peter Thomsen
Generalforsamlingen i 2018 vedtog, at Bestyrelsen skulle arbejde for afsætning af
midler til udjævning af puklen på driving range, så det blev muligt at følge bolden
helt til nedslag på jorden. Der forelå oplysning fra entreprenør om at arbejdet forventeligt vil tage 3-4 dage.
Fairway-bunkeren blev af bestyrelsen ved GF 2016 henvist til (bane?)udvalg, men
etablering er endnu ikke sket.
Det foreslås, at der afsættes midler til udjævning og fairway-bunker, som skal være
brugsklar inden sæsonen 2020
Peter Thomsen 79 – 3012
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Forslag 5
Indførelse af elektronisk boldrende
Indsendt af: Peter Thomsen
Det foreslås, at den fysiske boldrende erstattes af den elektroniske boldrende, der
findes indbygget i GolfBox.
Baggrund:
Der er ubekræftede tider i GolfBox. Det er uklart, i hvilket omfang dette skyldes
udeblivelse, manglende bekræftelse på stedet eller tekniske/praktiske problemer.
Fra boldrenden går hold ud på tider, der ikke er afsat, og der lægges flere bolde i
boldrenden per hold / tid.
Både GolfBox- og (elektroniske) boldrende-”reservationer” skal i overensstemmelse
med de nye Ordensregler for Tidsbestilling bekræftes og spillerne være tilstede i
startområdet senest 5 min før reserveret starttid.
Elektronisk boldrende vil samtidig sikre at Golfring- og andre gæster registreres og
klubbens indtægt sikres.
Peter Thomsen 79 – 3012
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Forslag 6
Organisation
Indsendt af: Peter Thomsen
03-a) Bestyrelsen pålægges at leve op til sit løfte fra GF i 2018 om at revidere organisationen (se Bestyrelsens udmelding ifm. forslag #6)
03-b) Udvalg (de fleste!) som hverken i 2017 eller 2018 har udvist en reel aktivitet
og ikke løbende afleveret referater foreslås nedlagt. Eventuelle udækkede eller
temporære opgaver overføres til andre udvalg. Arbejdsbeskrivelser for udvalgene
revideres / opdateres.
Baggrund:
Der er stadig 14 udvalg plus 1 underudvalg. Et par udvalg har ingen tekst, der definerer deres arbejdsopgaver. Nogle har overlappende opgaver og mindst 1 er
notorisk stadig fejlbehæftet, selvom forholdet har været påtalt flere gange overfor
Bestyrelsen og på GF.
Som nævnt på sidste års GF har også for 2018 kun 3 udvalg har afleveret mødereferater (andre: ingen møder?).
Peter Thomsen 79 – 3012

Forslag 7
Udvidet information i Bestyrelsesreferater mm.
Indsendt af: Peter Thomsen
Bestyrelsen pålægges at sikre, at al relevant information sker fyldestgørende og på
relevant sted. Ufuldstændige referater giver anledning til usikkerhed og senere
tvivl om, hvad der er helt præcist er blevet drøftet og besluttet.
Oplysninger om beslutninger, truffet af Bestyrelsen, skal kunne læses i bestyrelsesreferater – ikke i omtale fra andre sammenhænge, hvor ikke alle er modtagere eller
på Facebook. m.v.
Baggrund / Eksempler:
Økonomi: Referater fra Bestyrelsen henviser (07/08) til forsinket halvårsregnskab,
der kommer til næste møde.
11/09: halvårsregnskabet gennemgået: vag bemærkning: ”vi er godt med” . Øko:
aug  kommer senere
09/10: øko. aug: ”Budgetterne overholdes og der, hvor der er enkelte afvigelser, er
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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” - 3.kvt regnskab til næste møde
 06/11: øko: sept-okt  extraord. møde næste uge med ECOR  intet referat fra
extraord. møde, men 
15/11: orientering fra formanden: ”vi var godt rundt om alle konti”: dét føler jeg
ikke som medlem og økonom!
Proshoppen: der findes ikke oplysninger om overvejelse, muligheder og beslutning
ifm valg af ny shopkeeper
Træner: oplysning om at træneren Sandy stopper, findes tilfældigt i omtale af
møde med privat! klub-i-klubben.
27/11: Ansættelse af Pro-elev fra Proshoppen nævnes perifert ifm, at den pågældende er inviteret til møde i Bestyrelsen omkring medlemsudvikling.
Restauranten: 11/09: perifer bemærkning om ”en skriftlig orientering fra HC om FU
møde d. 31. august.
Mødet drejede sig overvejende om kontraktforhold ift. restauranten”.
06/11: ”FU har holdt møde24. & 26. okt., samt 1. nov. Møderne har drejet sig om
kontrakter vedr. cafeen og shoppen”.
På dette tidspunkt er det tilsyneladende en kendsgerning ,at FU (?) / bestyrelsen
har besluttet, at klubben skal overtage driften af restauranten.
Ingen steder nævnes oplysninger om de økonomiske konsekvenser ved overgang
fra fast indtægt til variabel omkostning. Hverken budget, likviditetsanalyse eller risikovurdering ved overgang fra fast indtægt til variabel omkostning.
Peter Thomsen 79 – 3012
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Forslag 8
Medlemsmøder med åbne temaer
Indsendt af: Peter Thomsen
Der foreslås gennemført en række temaorienterede medlemsmøder, hvor hovedemnet /-emnerne er fastlagt, og hvortil deltagerne på forhånd kan indsende oplæg med idéer og forslag, der distribueres elektronisk til alle.
Temaerne skal være konkrete, sagligt og/eller sportsligt formuleret og med angivelse af målsætning. Eksempelvise emner:
”Udvikling af banen ud fra økonomiske, sportslige og tidsmæssige rammer (læs
bl.a. efterfølgende)
”Aktioner for medlemstilgang på 3 x 50 medlemmer, hhv juniorer, mid-age, seniorer
i 2019”
”Forslag til alternative medlemsgrupper og partnere ift en forventet medlemssammensætning om 5-10 år”
Resultatet af møderne skal skabe et sagligt og nuanceret billede af både klubbens
muligheder sammenholdt med engagerede medlemmers forventninger til klubbens udvikling.
Baggrund:
Efter forslagsstillers opfattelser iværksættes for mange, mere eller mindre tilfældige
projekter og aktiviteter, med beskedne forudgående analyser, ingen konkrete mål
mht til (BM’s) tidsforbrug, økonomi og resultater. For en række af disse aktiviteter
forekommer kun en beskeden eller sågar ingen læsbar opfølgning eller evaluering.
Uden prioritering kan nævnes i flæng: medlemstilbud: Vis dine venner banen for
100 kr i juli, 6 gæstebilletter, skoleprojekt (75.000 kr), ældresagen, diabetikere (
plus forslag om at vi skal gøres os klar til at modtage personer med begyndende
demens!), Idrætssamvirket, Egådalens fritidsaktiviteter, Seekings intranet, Spil bedre
golf, Road marketing m/ lys-reklamer ved Ikea og reklameskilte på Letbanen,
Google Adwords, Golfspilleren i Centrum + Kvalitetsudvikling (på møde i Bestyrelsen 09/10 2018: efterslæb fra møde i januar 2015 !!), samspilsordning med Birkemose, Svendborg og Næstved (hvor mange mon har været af sted / har vi haft besøg af?), Golf Gavner, Krolf, stormøde om banens udvikling (forår 2016) med talrige gode forslag (senere forespørgsler om opfølgning er besvaret med ”vil indgå i
en større plan senere”), osv. ……
Eksempel:
Bestyrelsen havde indkaldt til medlemsmøde sidst i 2018. Forslagsstiller havde på
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forhånd betænkeligheder ved deltagelse, der kunne blive brugt som indikation af
tilslutning til de fremlagte emner.
Et emne var Peters Gård og udnyttelsen af området til eksempelvis ”multifunktionshal” forlængelse af hul 18, så det kunne ses fra klubhus-terrassen. I forslagsstillers
øjne harmonerer emnet ikke med beslutning på GF i 2018.
To andre andet emne hed hhv. klubbens udvikling og banens udvikling. Begge
emner havde retning mod 9 ekstra huller nord for Egåen og hvorledes de skulle
kombineres med de nuværende og løs snak om mulige midler fra en stor bankfond og en større befolkningstilgang (med demografi i disharmoni med vores potentielle målgrupper!)
Betænkelighederne blev desværre bekræftet: i det efterfølgende referat tager
bestyrelsen deltagelsen til indtægt for tilslutning til emnerne. ”Bestyrelsen har noget at arbejde videre med”. Indsigelserne er udeladt
Peter Thomsen 79 – 3012
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Forslag 9
Spiller skal spille fra passende teested – plus genåbning af blå (tee 42) teesteder
Indsendt af: Peter Thomsen
Teesteder er nu angivet med hektometer betegnelser og en stor planche ”opfordrer” til at vælge at spille fra et teested, der svarer til spilleren reelle spillestyrke.
Opfordringen følger hensigten i ”Ready Golf”, men den følges for sjældent og
”nedlæggelsen” af det blå teested forhindrer en effektiv udnyttelse af idéen.
Det foreslås, at GolfBox som hovedregel automatisk udskriver scorekort med angivelse af teested, der svarer til spillerens handicap. Spilleren kan selv ændre til et
andet tee, hvis det ønskes.
Det foreslås endvidere, at blå teesteder (tee 42) genetables i en fysisk udformning
lig øvrige teeområder.
Forholdet mellem tee 42 og 49 er bevidst udmålt til at svare til forholdet mellem tee
49 og tee 57 (ca. x 1,16) for at overholde anvisningen for forholdet mellem rød /
gul.
Baggrund:
Nye spillere har tendens til at printe scorekortet ud uden at ændre tee, selvom det
er muligt og selv om det vil være absolut hensigtsmæssigt for den enkelte spiller.
I stedet for at ændre følger de så at sige i hælene på de etablerede spillere. Forholdet er ret udpræget ved senior-turneringer om tirsdagen og nye spillere, der går
private runder og blot slår ud iflg angivelsen på scorekort.
De sidste har desværre en tilbøjelighed til at spille videre frem til green uanset antallet af slag undervejs – forståeligt, men absolut uhensigtsmæssigt. At spille bag
en bold med en handicap-sum på 192 er ….. ”ikke godt”
På konkurrencedage når disse spillere sjældent green, men må samle bolden op
tidligere. Det er ikke særlig rart for nogen, og slet ikke hvis man er ny.
Chance for at nå green ville blive langt større, hvis spillerne i starten spiller en kortere bane og glæden ved at nå frem til green og putte bolden i hul endnu større.
Der skal ikke hér tages stilling til en generel inddeling.
Peter Thomsen 79 – 3012
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Forslag 10
Vedtægtsændring: Genindførelse af kassererposten.
Indsendt af: Charlie Herbst
Forslaget indebærer følgende ændringer i Mollerup Golf Clubs vedtægter:
Nuværende §

Ændres til:

§ 9 ´Valg af formand´

Dagsordenens pkt. 8: ´Valg af
Formand/kasserer´

§ 13, stk. 2 ´Formanden vælges særskilt
og vælges i lige år.´

´Formanden og kassereren vælges
særskilt og ikke samtidig , idet formanden vælges i lige år og kassereren i ulige år.

§ 13, stk. 4: ´Såfremt der i valgperioden
opstår vakance, indtræder suppleanterne i den valgte rækkefølge for resten af valgperioden. Dette gælder
dog ikke i formandens varige forfald. I
et sådant tilfælde skal en ny formand
vælges på en generalforsamling, ligeledes for resten af valgperioden´

´Såfremt der i valgperioden opstår vakance, indtræder suppleanterne i den
valgte rækkefølge for resten af valgperioden. Dette gælder dog ikke ved
formandens eller kassererens varige
forfald. I et sådant tilfælde skal en ny
formand eller ny kasserer vælges på en
generalforsamling, ligeledes for resten
af valgperioden.

Charlie Herbst 79 - 1813
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Forslag 11
Vedtægtsændring: Begrænsning af antal forslag medlemmer kan fremsætte på generalforsamlingen
Indsendt af: Søren Bisgaard
'Det enkelte medlems ret til at fremsætte forslag til behandling på den årlige generalforsamling begrænses til 3 forslag'
Begrundelse:
Ved de seneste generalforsamlinger er der brugt uforholdsmæssig meget tid på
en lang række fremsatte forslag, som kunne være afklarede forud med bestyrelsen.
Det har taget tid fra vigtige punkter på dagsordenen, og dertil kommer at stort set
alle medlemmets forslag blev afvist af klubbens medlemmer.
Søren Bisgaard 79-2663
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