Mollerup Golf Club

Bestyrelsen
Møde nr. # 8 efter GF 2019
Mødedato og sted: tirsdag, den 5. november 2019 i Klubhuset
Deltagere: H. C. Ralking (HC)
Gert Nielsen (GN)
Ulla Køpfli (UK)
Anton P. Sønniksen (APS)
Thomas Bording Hansen (TBH)
Patrick Czyz (PC)
Dorte Grau (DG)
Benny Jepsen (BJ) – 1. suppleant
Jan Lauridsen (JL) – manager
Inviterede gæster:
Poul Lindberg, parlamentarisk revisor
Afbud:
Erwin Berngruber (EB)
Dagsorden som følger:
1)

Godkendelse af referat, møde # 7 fra 8. okt. 2019

2)

Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet

3)

Orientering

4)

Økonomi

5)

Temadrøftelse: Medlemsmødet 2018 - opfølgning

6)

Organisation

7)

Elitehold og regionsgolf i 2020

8)

Eventuelt

9)

Næste møde

10) Personale og fortrolige sager
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1)

Godkendelse af referat
Referat # 7 fra 8. okt. 2019.
Godkendt og underskrevet

2)

Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct
Ingen bemærkninger

3)

Orientering
a) Formanden (HC):
o 28-10: Møde m. Aarhus K. vedr. ’Bevæg dig for livet Aarhuspuljen’. Anton, Gert og HC deltog. Ansøgningsfrist 1.12.
o 30-10: DGU regionalmøde. Gert og HC deltog. Se slides her:
https://www.danskgolfunion.dk/sites/default/files/Regionalmøde%202019%20Himmelbjerg1.pdf
b) Manager (JL):
o Bravida er færdig med installering af den nye el-tavle til måling
af el-forbruget for cafe og restaurant.
o Bravida har ligeledes gennemgået vores andre elinstallationer
og lavet vores udendørsbelysning.
o Skærm og harddisk til Golfbox er blevet repareret og er nu endelig oppe at køre igen. Det var en fejl på vores nye harddisk.

4)

Økonomi
a) Balance for 3. kvartal.
o Vi har desværre haft en tilbagegang i medlemstallet, som
har påvirket vores omsætning på kontingenter negativt med
tkr. 168 i forhold til budget.
o Vores greenfee-indtægter er tkr. 62 fra budget.
o På den positive side er vi bedre end budget på sponsorater,
golfringen og Drivingrange-bolde.
o Samlet er omsætningen tkr. 227 fra budget.
o Vi har ”mistet” rigtig mange DR-bolde, hvorfor vi var nødsaget til at købe 10.000 nye bolde tkr. 32, som ikke var budgetteret.
o Resten af vores budgetposter holder i det væsentligste budgettallene.
o Der vil løbende være stor fokus på vores omkostninger i resten af 2019.
b) Orientering vedr. budget 2020
FU har holdt budgetmøder med de ”store” udvalg og har forslag til budget 2020 klar på næste BM i december.

5)

Temadrøftelse: Medlemsmødet 2018 – opfølgning
På medlemsmødet i november 2018 var der fokus på6 temaer. Cafeformen var vellykket, og de positive og konstruktive diskussioner rundt
ved bordene gav gode input til at optimere tingene i MGC.
Bestyrelsen gjorde status ift. referatet. Der bliver lagt kommentarer ind
ift. forslag, som er effektueret eller er i proces. Når alle kommentarer er
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samlet, bliver referatet med kommentarer offentliggjort på hjemmesiden.
6)

Organisation
a) Årshjulet for bestyrelsen. Næste tema: Rekruttering og fastholdelse
b) Møde med klubberne-i-klubben d. 13. nov.
Fokuspunkter fra bestyrelsen:
o Gunstarter – regler for opsætning i forhold til antal deltagere
o Hvordan får vi flere begyndere ind i KiK?
o Mangel på mentorer – hvordan vi kan hjælpe hinanden
med at få flere mentorer til at give en hånd med i det vigtige arbejde med vores nye begynder, så vi kan fastholde
dem i klubben?

7)

Elitehold og regionsgolf i 2020
a) Indstilling vedr. Eliten
Det har været på tale at etablere et superveteran hold i 2020,
men det er udskudt til 2021.
Hold i 2020: 3 herrehold, 2 damehold, 1 seniorhold og 1 veteranhold.
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.
b) Indstilling vedr. Regionsgolf.
Turneringsudvalget (v/ Dorte Bager) indstiller samme antal hold i
2020 som i 2019. Dvs. 9 regionshold, 2 seniorhold, 2 veteranhold,
2 superveteranhold samt 3 hold i rækkerne A-C.
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

8)

Eventuelt
a) GF 2020 - udkast til køreplan.
Der skal fastlægges en dato for afholdelse af GF snarest muligt.
Poul koordinerer revisionsprocessen med ECOR og BDO.
b) Der var forslag om at ændre konceptet for MGC klubmesterskaber i 2020. Afviklingen skal afstemmes med DGU´s kalender.
Dorte Bager skal komme med udspil til bestyrelsen.
c) Der blev spurgt ind til max handicapbegrænsning for en 4-bold.

9)

Næste møde
o Torsdag d. 12. dec. 2019.

10) Personale og fortrolige sager
Der var korte redegørelser vedr. Proshoppen og Cafeen. Desuden input vedr. MUS-samtaler.

Mødet hævet kl. 20.00
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Referatet godkendt d.

HC Ralking

Thomas Bording Hansen

Dorte Grau

Gert Nielsen

Ulla Køpfli

Erwin Berngruber

Anton P. Sønniksen

Patrick Czyz Bendsen
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