Mollerup Golf Club

Bestyrelsen
Mødereferat: Møde # 12 efter GF 2018
Mødedato og sted: tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 17.00 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:
Poul, parlamentarisk revisor
Dagsorden som følger:
1)

Godkendelse af referater: møde # 10 fra 21. januar og møde # 11
fra 7. februar 2019.

2)

Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet

3)

Orientering

4)

Økonomi

5)

Elitegolf i MGC

6)

Banen

7)

Huset

8)

Generalforsamlingen 2019

9)

Organisation i MGC

10) Status på projekter
11) Eventuelt
12) Næste møde
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Pkt. 1: Godkendelse af referater:
Referat # 10 fra 21. januar 2019 og referat # 11 fra 7. februar 2019.
Godkendt.
Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct.
Godkendt.
Pkt. 3: Orientering
a) Formanden:
o MGC har på møde med DGU d. 21. febr. igangsat et
klubudviklingsforløb for at få flere juniorer. Christian Møller
tilknyttes fra DGUs side.
o MGC har deltaget i Idrætssamvirkets repræsentantskabsmøde.
b) Golfmanageren:
Ombygningen går planmæssigt og vi er pt. ved at få trukket
nye kabler til vores maskiner i ankomstområdet.
c) Udvalgene:
UK: Eliten har deltaget i DGU møde i Horsens
Pkt. 4: Økonomi
a) Ledelsesrapport for februar foreligger efter planen medio marts.
b) Poul gennemgik årsregnskabet for 2018.
c) Greenfee: Erhvervs- og sponsorudvalget har indstillet, at greenfeetaksterne justeres og at vi fremover arbejder med differentierede takster, således at tilbud målrettes tidspunkter, hvor banen
ikke er så belastet. Taksterne justeres til 350 kr. på hverdag og
425 kr. i weekender og helligdage. Medlemsbilletter (6 styks pr.
medlem) justeres tilsvarende til 200 kr. på hverdage og 250 kr. i
weekender/helligdage. Differentierede takster kræver et ekstra
modul til Golfbox, som koster 3.000 kr. Modulet blev bevilget. I
forbindelse med justeringen af taksterne er formidlingen vigtig.
Pkt. 5: Elitegolf i Mollerup
Der forelå oplæg til retningslinjer for eliteområder. Det centrale er,
at der fremover laves kontrakter med de elitespillere, som modtager støtte fra klubben. Oplægget blev godkendt som politik for eliten.
Pkt. 6: Banen
Der foreslå beslutningsoplæg vedr. bier på banen i samarbejde
med Århus og Omegns Biavlerforening. Da flere medlemmer har
gjort indsigelse, fandt bestyrelsen, at det er hensigtsmæssigt, afgørelsen overlades til generalforsamlingen.
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Pkt. 7: Huset
a) Forslag vedr. nedlæggelse af Krolfbanen (JL). Forslaget blev forkastet.
b) Drøftelse af det overordnede behov for vedligehold og ændringer af huset, specielt cafe og køkken. Gert og Jan følger op
sammen med Niels, således at der snarest foreligger en samlet
oversigt.
Pkt. 8: Generalforsamling 2019
Vedrørende kontingent: Bestyrelsen besluttede at fremsætte forslag
om årlig regulering af kontingentet med prisindekset.
Pkt. 9: Organisation i MGC
a) Visionsseminaret d. 21. februar vedrørende mulig udvidelse af
banen med 9 nye huller. HC orienterede om seminaret for politikere og øvrige interessenter. Seminaret var meget vellykket. Vi
bør snarest følge op ift. politikerne. Emnet tages op snarest efter
generalforsamlingen.
b) Opfølgning på medlemsmødet: Der arbejdes løbende med at
implementere de ønsker om forbedringer på forskellige områder, der fremkom på medlemsmødet.
c) FUs rolle fremover. JL ønskede en drøftelse af FUs rolle ift. udvalgene. Drøftelsen falder naturligt i forbindelse med konstitueringen efter generalforsamlingen.
Pkt. 10: Status på projekter
a) Velkomstcentret/flytning af sekretariatet: Ombygningen kører efter planen.
b) Nye broer: Broerne ankommer i denne uge. Opsætningen afhænger af, hvornår de tunge maskiner kan køre på banen.
Pkt. 11: Eventuelt
Intet.
Pkt. 12: Næste møde
Evt. ekstraordinært mandag d. 11. marts kl. 17.00 – såfremt der er
forslag fra medlemmerne, som kræver bestyrelsens stillingtagen.
Pkt. 13: Personale og fortrolige sager
Intet.
Mødet hævet kl. 20.00

3

Referatet godkendt d.

HC Ralking

Gert Nielsen

Ulla Køpfli

Erwin Berngruber

Bo Pugholm

Jesper Lorenzen

Marianne Nilsson
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