Mollerup Golf Club
Referat – BM # 4 27-4-2021
Dagsorden
1)

Godkendelse af referat: møde # 3 fra 13. april 2021 (virtuelt)

2)

Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet

3)

Orientering

4)

Økonomi

5)

Organisation

6)

Medlemsundersøgelsen

7)

Eventuelt

8)

Næste møde

9)

Personale og fortrolige sager

Deltagere:
Fra bestyrelsen: Anton Posselt Sønniksen, Benny Jepsen, Erwin Berngruber, Gert Nielsen, HC
Ralking, Patrick Czyz Bendsen og Ulla Køpfli.
Desuden: Poul Lindberg (parlamentarisk revisor) og Jan Lauridsen (manager).
1)

Ad pkt. 1: Godkendelse af referat
Møde # 3 fra 13. april 2021 – godkendt elektronisk på Board Office.

2)

Ad pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct.
Dagsordenen godkendt.

3)

Ad pkt. 3: Orientering
a) Formanden
o Golfens dag d. 25. april forløb vellykket med 72 gæster.
o Vores server trænger til udskiftning. Vi overvejer, om vi skal købe
en ny eller vælge en løsning i skyen.
b) Golfmanageren
o Vi har fået ca. 60 nye medlemmer i 2021.
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o Der er ca. 75 prøvemedlemmer i gang. Vi holder desuden 2
weekendkurser i maj.
o Vi topdresser fairways og driving range i denne uge.
o Der er lidt udfordringer med adgang til udslagspladserne på DR
pga. megen undervisning.
o Vi har fået Jean i praktik som servicemedarbejder. Han refererer
indtil videre til Karen.
o Kortløsning til boldautomaten på DR ventes driftsklar i næste uge.
o Vores terrassemøbler er blevet stjålet (værdi ca. 12.000 kr.) og
green på hul 4 har været udsat for hærværk. Vi opfordrer alle
medlemmer til straks at rapportere til sekretariatet eller
bestyrelsen, hvis man ser mistænkelig aktivitet ved klubhuset og
på banen.
4)

Ad pkt. 4: Økonomi
Der forelå ledelsesrapport for januar kvartal. Hovedtallene følger budgettet.

5)

Ad pkt. 5: Organisation
Juniorudvalget:
Der forelå oplæg fra Juniorudvalget (v/ Martin) om fokuspunkter for
juniorudvalget i 2021.
Oplægget blev taget til efterretning.

6)

Ad pkt. 6: Medlemsundersøgelsen
På BM i december 2020 blev der nedsat tre arbejdsgrupper, som hver især
skulle arbejde med opfølgning på tre områder, hvor medlemmerne pegede
på behov for forbedringer. De tre områder er:
a) Banen, specielt bunkers tilstand.
b) Cafeen
c) Banens tilgængelighed.
Statusrapport:
a) Banen, specielt bunkers tilstand (v/ Erwin)
o Vores banearkitekt – By Caspar – kommer på besøg i maj. Caspar skal
komme med oplæg til en langsigtet plan for banens udvikling.
o Der er flere frivillige – bl.a. torsdagsherrerne – som har meldt sig til at
hjælpe med bunkers vedligeholdelse.
o Der er sket udskiftning af bunkersand og flere bunkers er renoveret.
o Vejret her i foråret har været rigtigt skidt for græsset, som ikke rigtigt
vokser.
o Vi kommer sand på fairways i denne uge, men det kan ikke rigtigt
trænge ned i den hårde jord. Det er nødvendigt at gøre det i denne
uge pga. en stram turneringskalender.
b) Cafeen (v/ Gert)
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o Vi har i vinter renoveret alt det gamle inventar (stålborde, reoler mv.).
Noget var rustent og skulle udskiftes.
o Hele køkkenområdet har fået en hovedrengøring.
o De udvendige lameller mod vest (Egåsalen) er blevet fjernet, så
lokalet er mere indbydende til selskaber.
o Der er sket udskiftning af dispensere mv. på toiletterne.
o Vi undersøger hos kommunen, om vi kan få tilladelse til at udvide
cafeen.
o M2 er blevet renoveret (og er nu udlejet) og bordene i M1 har fået
nye bordplader.
o Karen søger frivillige til hjælp i cafeen. Flere har allerede meldt sig.
o Vi arbejder på medlemsinddragelse og har holdt ’servicemøder’ med
K-i-K, begynderudvalget, eliten og Regionsgolf.
c) Banens tilgængelighed (v/ Ulla, Anton og Patrick)
Gruppen havde - med udgangspunkt i et idekatalog med 9 forslag udarbejdet et oplæg til indsats på 2 områder, hvor der er behov for hurtig
handling:
o Samling af bolde i weekender og på helligdage.
o Bekræftelse af tider/ubekræftede tider.
Bestyrelsen var enig i principperne. Der er frist for tilbagemelding på de
formuleringer, som sendes ud til medlemmerne til torsdag d. 29. april.
Derefter informeres medlemmerne om, hvad der kommer til at ske, og
initiativerne igangsættes.
Gruppen havde desuden udarbejdet forslag til nyt ordensreglement. Der
er frist til at komme med kommentarer indtil en uge efter BM. Derefter
rundsendes en revideret udgave til bestyrelsens godkendelse.
Konklusion på indsatsområderne:
Vi er ikke i mål endnu, men vi er rigtigt godt på vej.
7)

Ad pkt. 7: Eventuelt
-

8)

Ad pkt. 8: Næste møde
Tirsdag d. 25. maj kl. 17.00

9)

Ad pkt. 9: Personale og fortrolige sager
Mødet hævet kl. 19.30
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