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Deltagere
HC Ralking, Gert Nielsen, Anton Posselt Sønniksen, Benny Jepsen, Erwin
Berngruber, Patrick Czyz Bendsen, Poul Lindberg (parlamentarisk revisor)
og Jan Lauridsen (manager).
Afbud: Thomas Bording Hansen og Ulla Køpfli.

Side 1

1.

Godkendelse af referat, møde # 15 fra 2.
juni 2020
Referat # 15 af 2. juni 2020
Ingen bemærkninger.

2.

Godkendelse af dagsorden og afklaring af
habilitet
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct
Ønsker til nye punkter/ændringer af dagsordenen:
Pkt. 7 udgår.
Medlemsundersøgelse – EB – nyt pkt. 7.
Sekretariatets funktionalitet – HC/JL – tilføjes pkt. 11.

3.

Orientering
Formanden
Golfens dag – vi har i år anvendt et nyt koncept med tilmelding og faste
mødetidspunkter i inddelte i hold. Konceptet fungerede rigtig godt og med
små justeringer vil det være konceptet fremover. Vi havde 91 besøgende,
tegnede 12 prøvemedlemskaber og fik 4 nye medlemmer
Aktivitetsstøtte fra kommunen vedr. junior for 2019: kr. 4.300,-.
Nye anbefalinger fra DGU (26.6) – der er ikke meget nyt, dog må man nu
lave gunstart med 2 x 40 personer på banen.
FU møde d. 18. og 27. juni, specielt vedr. cafe og sekretariatet, som bliver
drøftet under pkt. 11.
Erhverv Aarhus – Erhverv Aarhus ønsker at skabe liv i byen efter coronanedlukningen. Vi har tilbudt ”Golf for sjov” incl. mad og drikke – kr. 300,- til
Erhverv Aarhus’ medlemskreds.
Opfordring fra redaktionen – Hjemmesiden trænger flere steder til ajourføring. Redaktionen kan kun hjælpe med dette, hvis de ansvarlige for de
forskellige områder kommer det det relevante materiale. GN har lavet en
opgørelse over, hvilke udvalg/ansatte, der skal gøre hvad. Den rundsendes
til de ansvarlige, som opfordres til snarest at tage affære.
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Byrådet har vedtaget et større anlægsarbejde tæt på området ved indkørslen til MGC ved Sindalsvej og Langengevej (området til højre for hul
14). Det betyder, at der på det pågældende hjørne må bygges et større
bakkelandskab. Vi kan forvente en kraftig trafik med tunge køretøjer fra
Langengevej.
Manageren:
Golfbox - Der har været store udfordringer med Golfbox de sidste par måneder. Fra alle interessenter lægges der stort pres på Golfbox for at få løst
udfordringen asap. Især DGU og GAF er på banen og er løbende i dialog
med Golfbox.
Status på medlemsudviklingen i MGC.
Der er d.d. indmeldt 140 nye medlemmer i 2020.
Der er d.d. 63 udmeldte medlemmer 2020.
Vi har d.d. 1085 aktive medlemmer i MGC.
Sammenlægning af bolde i weekenden.
Jf. bestyrelsens beslutning på BM d. 2. juni, har Sekretariatet lagt bolde
sammen i primetime i weekenden 27.- 28. juni. Det betød 16 flere ledige
tider, som svarer til, at 64 flere spillere fik mulighed for at komme ud at
spille golf. JL arbejder på yderligere optimering af tee tider, med virkning
fra 1. august.

4.

Økonomi
1. Ledelsesrapport for maj måned.
Vores omsætning er med udgangen af maj ca. kr. 200.000,- lavere end
budgetteret. Det skyldes primært manglende indtægter på sponsorer,
greenfee, træning, skabs- og buggy leje. En stor del af dette skyldes Coronasituationen. JL forventer, at vi nok skal nå i mål med vores omsætningstal.
Vi har haft stort fokus på vores udgifter, som heldigvis har været nemmere
at styre end indtægterne. Det betyder, at vi er ca. kr. 70.000,- fra budgettet - før drift af golfbanen.
Samlet (exclusiv cafeen) har vi et positivt resultat - før afskrivninger og renter - på ca. kr. 110.000,-. Vores likviditet er pt. ca. kr. 200.000,- bedre end
2019.
Cafe/Restaurant er pt. ca. kr. 100.000,- bagud på det oprindelige Coronabudget 2020. Det skyldes, at der grundet coronasituationen har været helt
lukket i en periode og at omsætningen på selskaber er faldet helt væk. Vi
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vil snarest udarbejde nyt budget for specielt selskabsomsætningen for 2.
halvår. Vi skal glæde os over, er at der er stor opbakning fra vores medlemmer til Cafeen, hvis omsætningstal overstiger budgettallene.
2. BBR. Status efter 1 år: Fungerer procedurerne? Opfølgning?
BBR vejledningen (Budget – bogførings & regnskabsvejledning) blev vedtaget af bestyrelsen sidste år i juni. Der er derfor anledning til at følge op på,
om procedurerne er blevet implementeret.
HC og JL gennemgår procedurerne og kommer med en redegørelse snarest, så vidt muligt til næste BM.

5.
Formål

Begynderarbejdet
1. Status på indmeldte, Golfens dag, antal prøvemedlemmer mv.
2. Henvendelse vedr. regelundervisning fra Peter Thomsen

Orientering

1. Status på indmeldte, Golfens dag, antal prøvemedlemmer mv.
Vi har p.t. haft 87 prøvemedlemmer igennem vores kurser – weekendkurser og begynderforløb – og 43 af dem er konverteret til fuldtidsmedlemmer. Nye prøvemedlemmer fra Golfens Dag, kommer igennem vores kurser i juli og august. Det er de sidste kurser for begyndere i år. Som de forrige år, er der meget stor interesse for deltagelse I vores onsdagsturneringer, som er fuld booket hver onsdag.
2. Henvendelse vedr. regelundervisning fra Peter Thomsen
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Peter Thomsen vedr. regelundervisning og en mulig optimering af disse kurser. Den regelundervisning, der
tilbydes vores begyndere, kan måske også tilbydes eksisterende medlemmer. Medlemmernes regelkendskab - fra begynder til den almindelige golfer – kan med en fokuseret indsats styrkes.
Bestyrelsen finder, det er hensigtsmæssigt med en samlet analyse/evaluering af nuværende aktiviteter og forslag til ændringer, før der igangsættes
aktiviteter. Der er lavet et udkast til en arbejdsgruppe, der skal tage sig af
Begyndernes uddannelse og integrering i klubben. Arbejdsgruppen nedsættes efter sommerferien.

6.
Formål

Organisation
1. Planlægning af GF
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2.
3.

Drøftelse af udvalg og udvalgsstruktur.
Strategidag for bestyrelsen i efteråret?

1. Planlægning af generalforsamlingen.
Bestyrelsen ønsker, at den udskudte generalforsamling afholdes snarest
muligt. En generalforsamling kan I princippet afholdes nu, men det er ikke
muligt at indkalde til generalforsamling inden sommerferien. Bestyrelsen
finder ikke, at en generalforsamling kan afholdes i sommerferien. Bestyrelsen arbejder på, at generalforsamlingen afholdes i sidste halvdel af august
eller snarest derefter. Pga. coronarestriktionerne om afstand, er det
næppe realistisk af afholde generalforsamlingen i egne lokaler. BJ undersøger eksterne lokalemuligheder.
2. Drøftelse af udvalg og udvalgsstruktur.
Der har siden sidste BM været forskellige drøftelser om flere udvalgs fremtidige arbejdsopgaver. Disse drøftelser er endnu ikke afklaret.
3. Strategidag for bestyrelsen i efteråret?
Der var i bestyrelsen stemning for en strategidag i efteråret. Datoen fastlægges senere under hensyntagen til øvrige aktiviteter.

7.

Projekter

Formål

Medlemsundersøgelse (nyt punkt)
EB foreslog, at MGC gennemfører en medlemsundersøgelse i efteråret.
Undersøgelsen kan gennemføres i samarbejde med DGU. EB og TB tilbyder
at være tovholdere på undersøgelsen.
Det blev besluttet, at EB og TB sammen med DGU forbereder et oplæg til
bestyrelsens beslutning. Undersøgelsen vil formentlig kunne gennemføres
i august/september måned.

8.
Formål

Drift & driftsoptimering
1. Nyt kortsystem til driving range.
Bravida kommer en af de nærmeste dage og afprøver den nye kortlæser,
der ligeledes kan registrere gæsters køb af DR-bolde i Probox 24. Vi forventer et ”go” i næste uge.
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Vi er allerede i fuld gang med at opdatere medlemmernes DGU-kort, så de
kommer til at fungere med det nye system på boldmaskinen. Medlemmerne må allerede nu, når de er i klubben, kigge ind på sekretariatet og få
opdateres deres kort. Vi forventer at lukke ned for det manuelle system inden udgangen af juli.
2. Status på restaurantdriften.

Vi arbejder intenst med at finde en ny medarbejder til Cafe/Restaurant. Vi
har modtaget 5 ansøgninger, som vi er i dialog med. Vi håber at kunne
præsentere en ny medarbejder indenfor kort tid.

9.

Eventuelt
Ingen bemærkninger.

10.

Næste møde
1. Tirsdag d. 4. August

11.

Personale og fortrolige sager
Mødet hævet kl. 21.15
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