Mollerup Golf Club
Referat – BM # 6 29-6-2021
Dagsorden
1)

Godkendelse af referat: møde # 5 fra 25. maj 2021

2)

Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet

3)

Orientering

4)

Økonomi

5)

Temadrøftelse: Banen

6)

Organisation

7)

Drift & Driftsoptimering

8)

Projekter

9)

Eventuelt

10) Næste møde
11) Personale og fortrolige sager
Deltagere:
Fra bestyrelsen: Anton Posselt Sønniksen, Benny Jepsen, Erwin Berngruber, Gert Nielsen, HC
Ralking, Patrick Czyz Bendsen og Jan Lauridsen (manager).
Afbud: Ulla Køpfli og Poul Lindberg (parlamentarisk revisor).

1)

Ad pkt. 1: Godkendelse af referat
Møde # 5 fra 25. maj 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.
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3)

Ad pkt. 3: Orientering
a) Formanden
HC har deltaget i DGUs repræsentantskabsmøde d. 26. juni
b) Manageren
Det nye boldsystem på driving range har nu fungeret i en måned og har i
den periode indtjent et pænt beløb til klubkassen.

4)

Ad pkt. 4: Økonomi
Der forelå ledelsesrapport for maj måned. På trods af, at cafeen pga
coronanedlukning har manglet omsætning, er klubbens samlede resultat
med udgangen af maj noget bedre end budgetteret.

5)

Ad pkt. 5: Temadrøftelse: Banen
a) Bestyrelsen fik en gennemgang af greenkeepergården og maskinhallen
ved Peters gård. Ulrik gjorde status over vores maskinpark og øvrige
faciliteter.
b) Aarhus byråd har besluttet, at kommunens arealer skal være pesticidefri
Da vores bane ligger på kommunal jord, har kommunen forespurgt om,
hvornår golfklubben bliver pesticidefri.
Som miljøbevidst forening vil vi naturligvis gøre alt, hvad der er muligt for
at udfase pesticider på banearealet helt i overensstemmelse med de
kommunale målsætninger. Vi vil absolut ikke forsinke udfasningen, men
vil foretrække en kontrolleret udfasning, der ikke i væsentlig grad
forringer vilkårene for golf spillet, og parallelt med udfasningen, vil vi
forsøge os med alternative bekæmpelsesmidler.
Mollerup GC’s ambition er at følge den nationale plan aftalt mellem
Miljøstyrelsen og Dansk Golf Union om udfasning af pesticider. Vi finder,
denne strategi er ansvarlig, hvilket underbygges af banerapport
udarbejdet af DGU.
På den baggrund besluttede bestyrelsen af fremsende ansøgning om
dispensation for øjeblikkeligt stop for brug af pesticider.

6)

Ad pkt. 6: Organisation
a) Den udskudte generalforsamling fastlægges til mandag d. 30. august,
forudsat Margeritsalen er til rådighed.
b) Ordens- og etiketteregler
Udkast til nye ordens- og etiketteregler blev gennemgået. Gert
koordinerer de forskellige kommentarer, hvorefter revideret udgave
tilgår bestyrelsen mhp. godkendelse.
c) Reduceret buggyleje for seniorer.
Der var principiel tilslutning til forslag om reduceret buggyleje for
seniorer. FU udarbejder et forslag til kriterier.
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7)

Ad pkt. 7: Drift & driftsoptimering
a) Indsatsområdet: Banens tilgængelighed
Der er fortsat mange ubekræftede tider. I perioden siden sidste BM
(25.5) er der tale om 510 ubekræftede tider fordelt på 336 personer. 32
personer har 3 eller flere ubekræftede tider. 59 greenfeetider er ikke
bekræftet (ca. 2 pr. dag). Vi kan ikke vide med sikkerhed, om tiderne er
blevet benyttet, eller der er tale om manglende afmelding. Der er dog
tale om så stort et antal, at der skal følges grundigt op.
Bestyrelsen besluttede derfor, at sekretariatet fremover kan blokere for
et medlems adgang til at booke tider i Golfbox, såfremt pågældende
medlem inden for en måned har 2 eller flere ubekræftede tider. Fornyet
booking kan derfor først finde sted efter henvendelse i sekretariatet.
Boldrenden udnyttes ikke optimalt på alle tidspunkter af dagen. For at
sikre større tilgængelighed til banen kan det derfor give mening at
reducere antallet af tider på hverdage, således at der ikke er 3 tider pr.
time, men 2.
b) Afskaffelse af bagmærke og årsmærke
Klubben har et bagmærke og et halvårsmærke (betalt kontingent).
Halvårsmærket har ikke længere en funktion, da kontrol af kontingent
sker via bookingen på Golfbox. Det blev derfor besluttet at afskaffe
halvårsmærket.
Det undersøges at finde et pænere bagmærke, som repræsenterer MGC:
c) Cafeen
Efter lang tids nedlukning er cafeen kommet godt i gang. Omsætningen
ser under de givne vilkår fornuftig ud. Der er naturligvis forskellige
forventninger blandt medlemmerne. Al feedback fra medlemmerne
bliver grundigt drøftet mhp. at overveje, om der er behov for justeringer.

8)

Ad pkt. 8: Projekter
Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. ombygning af cafeen.
FU laver udkast til kommissorium og rundsender.

9)

Ad pkt. 9: Eventuelt
-

10) Ad pkt. 10: Næste møde
Tirsdag d. 10. august kl. 17.00
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11) Ad pkt. 11: Personale og fortrolige sager

Mødet hævet kl. 20.30
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