REFERAT - MGC BM #18
8. september 2020 kl. 17.00 – 20.20
Mollerup Golf Club
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Deltagere:
HC Ralking, Gert Nielsen, Anton Posselt Sønniksen, Benny Jepsen, Erwin Berngruber, Patrick Czyz Bendsen, Ulla Køpfli og Poul Lindberg
(parlamentarisk revisor).
Afbud: Thomas Bording Hansen, Jan Lauridsen (manager)
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1.

Godkendelse af referat, møde # 17 04-08-2020
Referatet godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
Dagsordenen godkendt, ingen bemærkninger.

3.

Orientering
Formanden
a) DIF/DGI bevilling til ’Familiegolf’ (30.000 kr.) har fået forlænget afviklingsfristen til 31. oktober.
b) Vi har fået endnu en bevilling fra DIF/DGI’s sommerpulje. Vi
har søgt om midler til en særlig indsats for de frivillige og vi
har fået bevilget 42.000 kr.
c) Vi har fra ’coronamidlerne’ fået 46.000 kr. til dækning af tabt
indtjening.
d) Der har været afholdt FU møder 21.8 og 7.8.

4.

Økonomi
a) Ledelsesrapport vedr. august.
Der forelå ledelsesrapport for august måned. Trods en del afvigelser pga. corona, viser tallene en positiv økonomi. Der er
ikke væsentlige afvigelser ift. halvårsrapporten.
b) Momsrefusion og donationer.
Såfremt vi vil søge momskompensation for 2020 regnskabet,
skal vi inden 31. december dokumentere, at vi har modtaget
mindst 100 gaver á (min) 200 kr. fra klubbens medlemmer.
Proceduren er den samme som de seneste år.
Bestyrelsen gav tilslutning til, at denne proces iværksættes.

Side 2

c) BBR – retningslinjer vedr. budgetudarbejdelse, bogføring og
revision.
HC, Poul og Jan har haft møde for at drøfte implementeringen af retningslinjerne. Poul vil lave en gennemgang og highlighte de vigtigste procedurer. Poul følger op på processen.

5.

Organisation
a) Konstituering: Ny formand for Regel- etikette og handicapudvalget: Merete Grønvold.
Bestyrelsen tiltrådte dette.
b) GF - muligt lokale? Mulige datoer?
Margerithallen i Vejlby-Risskov Centret lader til at være eneste realistiske mulighed som lokale. HC arbejder på at finde
en dato til snarlig afvikling af GF.
c) Flytning af tirsdagspigerne til onsdag?
Tirsdagspigerne har udtrykt ønske om at flytte spilledag til
onsdag. Dette vanskeliggøres af, at de frivillige, som står for
begyndermatcherne om onsdagen, ikke ønsker at flytte. Anton redegjorde for drøftelsen med Tirsdagspigerne på møde
d. 5. august. Nyt møde aftales snarest.
d) Mer'Golf som produkt.
Flere medlemmer har udtrykt ønske om en fritspilsordning
med flere klubber. Bestyrelsen drøftede flere muligheder
vedr. 2021. Ulla og Patrick er arbejdsgruppe vedr. dette.
e) Strategidag.
Dato fastsættes, når medlemsundersøgelsen foreligger.
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f) Medlemsundersøgelse.
Erwin redegjorde for set-up’et vedr. medlemsundersøgelsen.
Spørgeskema udsendes d. 15. september og udløber d. 29.
september. Inden spørgeskema udsendes, vil alle medlemmer pr. mail blive orienteret om undersøgelsen.
g) Temadag for frivillige.
Temadagen for de frivillige er sat til d. 11. oktober. Erwin er
tovholder på arrangementet.
6.

Projekter
Anlægspuljen har frist 1. oktober. Energibesparende foranstaltninger
støttes med 70% (ellers op til 50%).
a) Køb af batteri til solcelleanlægget?
Såfremt der inden ansøgningsfristen foreligger dokumentation for, at det er en god forretning at anskaffe batteriet permanent, er der opbakning til, at det er det, vi søger.
d) Brøndboring.
Der er desværre ingen afklaring vedr. brøndboring, da vi
endnu ikke har fået tilladelse. Sagen trækker i langdrag, da
kommunen ikke vil fortælle, hvor mange kubikmeter vand, vi
kan få indvindingstilladelse til. Det vil kræve konsulenthjælp
fra et rådgivende ingeniørfirma at få afklaret dette tal. Prisen
er anslået til ca. 30-40.000 kr. Vi undersøger muligheden af
at søge fonde/puljer mhp. en bæredygtig fremtid.

7.

Drift & driftsoptimering
Pilotprojektet vedr. boldrenden.
Generalforsamlingen i foråret 2019 forkastede et forslag om nedlæggelse af boldrenden. Der har både på generalforsamlingen og efterfølgende været diskussioner om, hvor meget boldrenden bliver
benyttet. Pilotprojektet vedr. elektronisk boldrende blev påbegyndt
d. 10. juni og udløber d. 10. sept. Formålet har været at få tal, som
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viser, hvordan boldrenden benyttes. Antallet af boldrendetider har i
perioden været modificeret, da der i perioden efter de strenge coronarestriktioner var et meget stort pres på bestillingstider. Tallene
fra den elektroniske boldrende viser, at boldrenden ikke udnyttes
fuldt ud. Efterspørgslen er størst på nogle tidspunkter, medens boldrenden ikke benyttes ret meget på andre tidspunkter.
Bestyrelsen besluttede, at den fysiske boldrende genetableres, men
med reducerede tider, således at der resten af 2020 vil være 24
boldrendetider ud af 104 (23%). Genetableringen finder sted, så
snart det er teknisk muligt ift. reserverede tider i Golfbox.
8.

Eventuelt
-

9.

Næste møde
Tirsdag d. 6. oktober

10.

Personale og fortrolige sager

Mødet hævet 20.20.
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