Ulla Køpfli
Personlig information:
Født: 25.august 1964
Beskæftigelse: Travel Consultant ved Egencia A/S
Erhvervsrejser
Medlem af Mollerup Golf Club siden 23. juli 2007.
Foreningsarbejde:
Håndbold træner for puslinge i mine unge dage.
Medlem af bestyrelsen for grundejerforeningen Skærbo
Medlem af Junior afdelingen Mollerup Golf Club
Medlem af Elite afdelingen Mollerup Golf Club.
Kaptajn for Elite piger Mollerup Golf Club
Del af bestyrelsen i Mollerup Golf Club siden 2015
Ansvarlig for bane og medlemsservice og har bl.a. været med til at stifte
”Golfringen”.
Ansvarlig for Eliteafdelingen, hvor vi har 2 pigehold, 3 drengehold, 1 Senior hold, 1
Veteranhold og fra næste sæson også et Super Veteranhold.
Jeg mener, at jeg stadig kan være med til at gøre noget godt for Mollerup Golf
Club og gøre det til et rart sted for alle.
Mit focus i fremtiden vil primært være at få overdraget Eliteafdelingen til de
”voksne unge”, som gerne vil tage et ansvar og være en del af Mollerups fremtid.
Vi er kendt ude i byen for en god eliteafdeling, som unge studerende tilflyttere tit
vælger.
Samtidig vil jeg også gerne bruge energi på banetilgængelighed, nu da vi er så
mange medlemmer. Der skal være plads til alle. Fokus på 1 og 2 bolde, samt
bekræftelse af tider.

Benny Jepsen
79-1970

Jeg er blevet opfordret til at genopstille til bestyrelsen i Mollerup Golf Club, og det
gør jeg gerne.
Ud over mit arbejdsliv i detailhandelen har jeg været aktiv i frivilligt
organisationsarbejde på flere forskellige områder:




1970-72 fodboldtræner i TMG og i hovedbestyrelsen i samme klub.
Fra 1972 til 1982 har jeg været fodboldtræner i AIA-Tranbjerg, og i samme
periode seniorleder og med i fodboldbestyrelsen i samme klub.
Jeg har ligeledes været i bestyrelsen og badmintonleder i AIA-Tranbjerg i
over 20 år.

I tilknytning til mit arbejde har jeg været formand for Kvickly Tranbjerg fra 1996 til
2009 og siden 2009 formand for Kvickly Veri.
Derudover sidder jeg i COOP’s Landsråd (COOP’s øverste myndighed), hvor jeg
har været aktiv i over 22 år.
Ligeledes har jeg været kredsformand og formand for formandsrådet i FDB og
COOP.
Jeg er i bestyrelsen for Seniorklubben i Mollerup, og har været medlem af klubbens
bestyrelse siden februar 2020, hvor jeg som suppleant overtog en ledig plads.
Jeg har således en del erfaring med bestyrelsesarbejde, og jeg vil i bestyrelsen
arbejde for, vi har en golfklub, som vil være eftertragtet for medlemmerne.

Patrick Czyz Bendsen
31 år og oprindeligt fra Vejen.
Bor på Neptunvej i Højbjerg med min kæreste Nanna.
Arbejder til dagligt som bankrådgiver i Nykredit, med særlig fokus på pension,
investering og formuestruktur.
Golf:
Har spillet golf på divisionshold de seneste 12 år.
Har tidligere været en del af juniorudvalget i Vejen Golfklub.
Har været holdkaptajn for Mollerups 3. divisions hold de seneste 3 år.
Bestyrelsesarbejde:
Medlem af juniorudvalget i Vejen Golfklub i 3 år.
Bestyrelsesmedlem og kasserer i Ejerforeningen Guldsmedgade i 5 år, hvor jeg
tidligere boede.
Bestyrelsesmedlem i Unge Aktionærer Aarhus i 2 år, en underafdeling af Dansk
Aktionær forening.
Bestyrelsesmedlem og kasserer i Personaleforeningen Nordea Aarhus i 3 år, hvor
jeg tidligere arbejdede.
Jeg ønsker at genopstille til bestyrelsen i Mollerup, da jeg føler jeg kan bidrage
vedr. klubbens fastholdelse af medlemmer, hvor jeg har kendskab til værktøjer, vi
skal gøre brug af. Samtidig med det ønsker jeg at genopstille, da året har været
præget af særlige begivenheder, hvorfor planerne for fastholdelse og
planlægning af den fremtidige plan for Mollerups lån har været sat på pause.

