DAGSORDEN - BESTYRELSESMØDE D. 28. APRIL 2020
28. april 2020 kl. 17.00 – 19.30
Mollerup Golf Club, Mollerupvej 7, 8240 Risskov
Møde #14 efter GF 2019
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1.

Godkendelse af referat, møde # 13 fra
18.02.20

Handlinger

Godkendt og underskrevet

2.

Godkendelse af dagsorden og afklaring af
habilitet

Handlinger

Ingen bemærkninger

3.

Orientering

Orientering

a) Formanden
Vi har igennem længere tid arbejdet på at få et solcelleanlæg i MGC. Der er
indhentet tilbud fra 2 leverandører, og der er nu skrevet kontrakt med
Phønix Tag om levering og montering af solcelleanlægget på tagfladen mod
gården på klubhusbygningen. Anlægget forventes monteret med udgangen
af maj måned.
b) Golfmanageren
Søren Pro er nu tilbage igen og klar til at igangsætte træningen for Spil
bedre Golf, individuel træning samt få startet vores begynderforløb op for
nye medlemmer.
Med Spil bedre Golf har vi måtte ændre på opsætningen og tilbyde træning
i mindre grupper pga. Covid-19. Søren har lavet et set-up, der passer til de
anbefalinger vi skal følge. Søren er meget taknemmelig for den store
opbakning, trods det nye set-up.
Individuel træning kan nu, som normalt, bookes i golfbox.
JL, RK, Søren og Begynderudvalget er nu ved at gøre klar til at modtage de
mange begyndere, der havde tilmeldt sig de begynderkurser, vi måtte
aflyse. De første 20 begyndere, der deles op 4 grupper, starter i weekenden
d. 9.-10. maj. De efterfølgende weekender er vi ved at forberede, da de
ligeledes er ved at være booket.
Det er meget positivt og vi oplever den samme tendens med nye
medlemmer, der kommer fra andre klubber.
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KiK er nu startet op tirsdag og torsdag. Deres fortrinsret er anderledes sat
op pga. Covid-19. Tiderne er låst til hhv. tirsdagspigerne og
torsdagsherrerne med en frist på 48 timer. Dvs. de tider der ikke er booket
senest 48 timer før spilletidspunkt, åbnes for øvrige medlemmer og gæster.
Det tror vi på vil give en bedre udnyttelse af vores tider på banen.
Seniorerne påtænker at starte op d. 12. maj.
JL har holdt møde med baneservice om planlægning og opstart af sæsonen.
Da boldrenden er suspenderet, er der ikke det samme behov for Baneservice
på 1. tee. Hvilket betyder at Baneservice vil være mere synlig ude på banen.
Det er med i overvejelserne at lave et forsøg med mulighed for at tilbyde
drikke og andet godt, når de kører rundt på banen. Baneservice vil også
have fokus på forskellige temaer i løbet af sæsonen. Første tema er
”nedslagsmærker” – så husk pitchforken skal være i lommen, ikke i jeres
golfbag. Herom senere.
c) Begynderudvalg: APS
Afviklingen af begynderkurserne, står Søren Pro og Martin for. Der er 20
begynder hver weekend, der deles op med 10 begynder formiddag og 10
eftermiddag – 5 til Søren og 5 til Martin formiddag og eftermiddag. Så
overholder vi anbefalingerne for Covid – 19.

4.

Økonomi

Formål

a) Januar kvartal 2020. Status v/Poul og Jan
Indtægterne for 1. kvartal afviger med ca. kr. 120.000,- i forhold til budget.
Heraf ca. kr. 70.000,- på kontingenter mv. Her er det primært manglende
indtægter på nye begyndere (vi forsøger at samle op på det, med ekstra
weekendkurser, jf. pkt. 3 ”Orientering”) og manglende kontingent betaling.
På omkostningssiden 1. kvartal, er vi ca. kr. 100.000,- bedre end budget.
Det skyldes især planlagte aktiviteter i marts måned, der ikke blev afholdt
pga. Covid-19 samt lønkompensation for Søren Pro og Martin i marts
måned.
Vi har valgt ikke ændre på banens budget. Banen er til budget med et
mindre plus.
Restaurant og Cafedrift jan. kvartal 2020:
Da der i forvejen var budgetteret med en mindre omsætning i 1. kvartal
2020, har vi ikke været så hårdt ramt i den periode. Afvigelser i budgettet
skyldes primært varekøb til lager. Alle andre poster holder budget.
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Niels og Mette har været sendt hjem med lønkompensation siden d. 12.
marts, hvor vi lukkede klubhuset ned.
b) Scenarier vedr. coronakrisens påvirkninger af MGC.
JL har lavet et Budget Corona 1. halvår og gennemgik det for bestyrelsen.
På indtægtssiden forventer jJL, at vi forbedrer budgettallene på
kontingenter og prøvemedlemskaber.
JL er i god dialog med sponsorerne og fornemmer en god opbakning. JLs
forventning er, at vi kommer tæt budgettallet for 1. halvår, hvad angår
sponsorindtægter.
Vi har en del indtægter, der skal indhentes på greenfee, par 3-banen og
træning. Omsætningstallene for samme periode 2019 er lagt ind i
’coronabudgettet’.
Udlejning mv. er bagud på garageleje og skabsleje. Vi ville have lavet et
større fremstød for udlejning af vores bagskabe, som må vente til vi igen
åbner op for vores klubfaciliteter. Her forventer JL, at vi får svært ved at nå
vores budgetter.
Konklusionen på JLs forventninger på indtægtssiden 1. halvår, er en negativ
afvigelse fra budget på ca. kr. 160.000,-.
Omkostningsdelen, inden drift af golfbanen, vil hjælpe godt til i det
samlede budget, pga. de begrænsede aktiviteter der var planlagt i perioden,
lønkompensationen fra vores hjemsendte medarbejdere og sparede
rengøringsudgifter.
Det tyder på, at vi har en positiv afvigelse på vores budget på kr. 220.000,-.
Den eneste ændring, indtil videre, vedr. Drift af golfbanen frem til 30.06.20
er, at vi venter med at ansætte den sidste sæsonmedarbejder, der skulle være
startet d. 01.04.20.
Det samlede resultat pr. 30.06.20, inden drift af Mollerup Golfcafe og
Restaurant, er et plus på ca. kr. 100.000,- i forhold til budget.
Der er ligeledes lavet et Budget Corona 2020 for Mollerup Golfcafe og
Restaurant:
Udgangspunktet for Budget Corona 2020 er, at vi først for alvor kommer i
gang igen d. 1. juni. Der er indsat forventede omsætningstal for resten af
året for hhv. cafe og restaurant. Der forventes en lavere omsætning på ca.
700.000,- ex. moms. Lønudgifter er reguleret med en lønkompensation på
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kr. 150.000,-. Der er ligeledes reguleret og rettet til i de variable og faste
omkostninger.
Det betyder et budgetteret ’Corona resultat’ på kr. -100.800,- for Mollerup
Golfcafe og Restaurant i 2020.
Vi forventer med det nye set-up, at hele cafe- og restaurantområdet får et
stort service- og kvalitetsløft og håber naturligvis på medlemmernes
opbakning, når situationen normaliseres.
c) Varmepumpe (i stedet for jordvarmen)
Handlinger

HC har lavet et oplæg til beslutningsgrundlag vedr. udskiftning af
jordvarmeanlægget med en ny varmepumpe. HC gennemgik fremstillingen
og kom med en økonomisk beregning på etablering af et nyt luft-til-vand
varmepumpe. Der er indhentet to tilbud, der nu skal undersøges nærmere.
FU bemyndiges til at arbejde videre med sagen og tilslutning til, at
finansieringen afklares med banken. Endelig stilling til igangsætning tages
efterfølgende.

5.

Coronakrisen ift. MGC
HC redegjorde for de forskellige beslutninger FU på vegne af bestyrelsen
har truffet under coronakrisen.

Emner

a) De særlige Coronaregler
Pga. regeringens beslutninger og DGUs anbefalinger har det været
nødvendigt med kort varsel at træffe en række beslutninger om banen
og klubhusets anvendelse. Vi har i FU fra starten lagt os fast på, at vi
følger DGUs anbefalinger og at vi anlægger et forsigtighedsprincip.
Vores medlemmers og vores medarbejderes helbred er det vigtigste.
Det skal være trygt at færdes i Mollerup. I alt har vi siden 12. marts
udsendt ‘coronaregler’ 8 gange. I alt væsentligt er de blevet
respekteret af medlemmerne og der har været forståelse af alvoren.

b) GF
Generalforsamlingen blev d. 12. marts udskudt på ubestemt tid. Vi vil
naturligvis afholde generalforsamlingen snarest muligt, når det er
lovligt ift. hvor mange, som må mødes. Og når det er ansvarligt ift.
lokale og fremmøde. Videomøde er formentligt ikke en mulighed ift.
vedtægterne, men vi vil undersøge mulighederne. Ifølge DGU er
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proceduren, at ‘vi fortsætter, hvor vi slap’. Dvs. der skal indkaldes
med 14 dages varsel, men da årsrapport, forslag fra medlemmer og
bestyrelse er offentliggjort ifølge reglerne, står dette ved magt.
c) Øvrige klubfaciliteter
Turneringer, regionsgolf, makkergolf, Danmarksturneringen mv. er
aflyst frem til 10. maj. Hvad der sker derefter, ved vi endnu ikke.
Tirsdagspigerne og torsdagsherrerne er startet efter ‘coronareglerne’,
dvs. de kan spille ‘private runder’ i den tid, hvor de har fortrinsret.
Men pga. forbuddet mod møder med mere end 10 personer, må de
ikke mødes, hverken før eller efter. Det er efter princippet ‘bil-banebil’. Såvel tirsdagspigerne som torsdagsherrerne er glade for at
komme i gang. Seniorerne venter til efter 10. maj.
Alle venter spændt på, hvad der sker i den nærmeste fremtid. For
vores aktiviteter i klubben er det specielt interessant, om cafeen får
lov at åbne og om forbuddet om maksimalt 10 personer, ophæves.
Bestyrelsen tilsluttede sig FUs dispositioner.

6.

Eventuelt

Formål

Ordet frit

Handling

Ingen bemærkninger

7.

Næste møde

Beslutning

Ingen dato fastlagt pga. covid-19. Afventer udmelding d. 10. maj 2020.

8.

Personale og fortrolige sager

Handlinger

Ingen emner på dagens dagorden.

Mødet sluttede kl. 19.30

Side 6

Referatet godkendt d.

HC Ralking

Gert Nielsen

Erwin Berngruber

Thomas Bording Hansen

Ulla Køpfli

Anton P. Sønniksen

Benny Jepsen

Patrick Czyz Bendsen
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