Mollerup Golf Club

Bestyrelsen
Møde nr. # 4 efter GF 2019
Mødedato og sted: tirsdag, den 25. juni 2019 i Klubhuset
Deltagere: H. C. Ralking (HC)
Gert Nielsen (GN)
Anton P. Sønniksen (APS)
Ulla Køpfli (UK)
Erwin Berngruber (EB)
Thomas Bording Hansen (TBH)
Dorte Grau (DG)
Benny Jepsen (BJ) – 1. suppleant
Bo Pugholm (BP) – 2. suppleant
Jan Lauridsen (JL) – manager
Inviterede gæster:
Poul Lindberg, parlamentarisk revisor
Afbud:
Patrick Czyz Bendsen
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Pkt. 1: Godkendelse af referat
Referat # 3 af 28. maj 2019
Godkendt og underskrevet.
Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct.
Godkendt med tilføjelse af yderligere to punkter til dagordnen: Nyt
pkt. 6: Tidsbestilling og nyt pkt. 12, c: Medlemmers adfærd overfor
personalet.
Pkt. 3: Orientering
a) Formanden
Ingen bemærkninger.
b) Golfmanageren
o Der har været godt gang i vores Golf for Sjov arrangementer.
o Pt. har vi ca. 90 nye medlemmer og ca. 60 udmeldelser
(pr. 1. maj).
o Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på det
nye sekretariat og turneringslederrum.
o Vi har lidt udfordringer med antallet af rangebolde. Der
er forsvundet en del på det sidste. Vi overvejer at installere videoovervågning. Vi er i dialog med udbyder.
o Pga. meget stort pres på sekretariatet, overvejes det at
ændre åbningstiderne på sekretariatet – i tæt samarbejde med golfshoppen. JL kommer med oplæg til
hvordan det kan gøres, så det mindst påvirker vores
medlemmer og gæster i dagligdagen.
c) Udvalgene rapporterer skriftligt.
Pkt. 4: Økonomi
a) Ledelsesrapport for maj måned.
o Gennemgang af tallene for maj og ÅTD var positive
over hele linjen.
o Den samlede omsætning ÅTD er positiv med t.kr. 100.
o De samlede omkostninger holder budgettet, så vores
resultat før drift af golfbanen er positiv med t.kr. 125.
o De samlede omkostninger til drift af banen er positiv
med t.kr. 120. i forhold til budget.
o Tegninger af sponsorater går godt – vi er på budget.
o Indtjeningen på vores bane, par 3-bane og Driving
Range ligger over budget.
o Driften af restauranten viser et minus på t.kr. 142 ÅTD.
Bestyrelsen betragter det som godkendt og ser frem til
de gode sommermåneder. Driften af restauranten følges nøje, i tæt samarbejde med Niels.
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b) BBR vejledning - budget, bogføring & regnskab.
o Poul gennemgik den senest reviderede udgave (17.
juni 2019) af BBR, som er klubbens procedurer vedrørende budget, bogføring og revision.
o Der er nu lavet en ’To faktor godkendelse’, som blev
godkendt og træder i kraft d.1. juli.
o Der skal nu laves en liste over de budgetansvarlige.
o Fremover fremsendes kontospecifikationer til de område ansvarlige hver måned. De netop fremsendte bilag skal godkendes senest d. 10. juli.
o Evt. spørgsmål/ændringer til kontospecifikationerne rettes til JL.
o JL, PL og Kurt sætter sig sammen og får det tekniske på
plads.
Pkt. 5: Medlemstilbud juli
Forslag om medlemstilbud for juli, svarende til, hvad vi har haft i
2016, 2017 og 2018:
’Vis dine venner vores dejlige bane. Medlemmer kan i juli måned
tage gæster med til kr. 100 i greenfee. Forudsætningen er, at
man spiller i samme bold. Der er ingen begrænsninger på antal
gæstebilletter i denne ordning i juli måned og den supplerer ordningen med de 6 gæstebilletter. Flexmedlemmer kan ikke benytte tilbuddet.’
Der blev desuden foreslået en golfpakke til f.eks. kr. 200,- (greenfee og mad) i juli. Da vi selv driver restauranten, vil vi meget
gerne lave synergi mellem banen og restauranten. Dette tilbud i
juli måned gælder alle greenfeegæster – uanset om man spiller
med et medlem. Flexmedlemmer kan ikke benytte tilbuddet.
Der var positiv tilslutning til begge forslag. JL sørger for opfølgning.
Pkt. 6: Tidsbestilling (nyt pkt.).
Arbejdsgruppen vedr. tidsbestilling (UK, TB og Niels Eilif Hansen)
havde udarbejdet et brev til medlemmer, der gentagne gange
ikke afbestiller eller bekræfter deres tider.
Arbejdsgruppen foreslog, at der kan gives en måneds karantæne for brug af bestillingssystemet i Golfbox efter fremsendt advarsel, såfremt et medlem fortsat ikke respekterer reglerne.
Rikke følger op på greenfeespillere samt Golfringen.
Forslaget blev vedtaget.
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Pkt. 7: Organisation
a) Forslag fra Erwin:
’Efter at have modtaget mange positive tilbagemeldinger
fra medlemmer og gæster - såvel lav handicapper som seniorer - på bane plejen, finder jeg grundlag for, at bestyrelsen
kort forholder sig til greenkeepernes arbejde og anerkender det faglige stykke arbejde, der dagligt udføres af såvel
greenkeeperne som de frivillige. Der er behov for alle de positive signaler, der kan peges på i en tid, hvor få negative udtalelser om banen påvirker motivationen hos klubbens ansatte. Ingen bliver bedre til at udføre deres arbejde og rolle
ved ensidig kritik.’
Almindelig drøftelse om vores ansatte og deres faglige kompetencer. US er tilfreds med sine ansatte og synes, de gør et
godt stykke arbejde.
Bestyrelsen har drøftet situationen vedr. banen og udtrykker
tillid til banepersonalet.
b) Personalepolitik i MGC.
Revideret forslag fremsendt. Der er ikke indkommet forslag fra
personalet eller bestyrelsen og derfor kun få redaktionelle
ændringer, som vedrører GDPR.
Det reviderede forslag blev vedtaget.
Personalepolitikken i MGC lægges ind i årshjulet og tages op
igen næste år.
c) Årshjulet for bestyrelsen. Næste tema: Banen.
Banen tages op på næste BM.
Pkt. 8: Projekter
Orientering vedr. ombygningen.
Vores projekter vedr. nye broer, sekretariat og turneringslederrum
er nu afsluttet og opgjort. Vi havde et budget på kr. 450.000. Projekterne løb op i en samlet udgift på ca. kr. 400.000. Vi er godt tilfredse med de nye broer og de nye rammer i ankomstområdet.
Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger fra medlemmer og gæster.
Sagen er afsluttet og blev holdt indenfor budgettet.
Pkt. 9: Drift & driftsoptimering
Status på restaurantdriften.
Gert havde fremsendt oversigt over fordele og ulemper ved forpagter vs. egen drift samt skriv fra Horesta ligeledes vedrørende
fordele og ulemper.
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Bestyrelsen har hermed fulgt op på beslutningen om, at punktet
skulle tages op inden sommerferien. Vi er nu så langt, at når ½
årsregnskabet foreligger, bør der kunne tages en beslutning på
næste BM i august måned.
Pkt. 10: Eventuelt
Ingen bemærkninger
Pkt. 11: Næste møde
o Tirsdag d. 13. august.
Pkt. 12: Personale og fortrolige sager
Mødet hævet kl. 20.20
Referatet godkendt d.

HC Ralking

Gert Nielsen

Erwin Berngruber

Thomas Bording Hansen

Ulla Køpfli

Anton P. Sønniksen

Dorte Grau

Patrick Czyz Bendsen
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