REFERAT
Ordinær generalforsamling i Mollerup Golf Club
Mandag, den 4. april 2022 kl. 19.00.
93 medlemmer, heraf 19 ved fuldmagt, var repræsenteret, da formanden H.C. Ralking
kunne byde forsamlingen velkommen til Mollerup Golf Clubs ordinære generalforsamling,
der blev holdt i klubhuset mandag den 4. april 2022 kl. 19.00.
Indledningsvis bev der uddelt pokaler. Jan Lauridsen motiverede tildeling af
præstationspokalen til Sean Rolls, og Karen Eriksen motiverede tildeling af
kammeratskabspokalen til Tove Rohbrandt. Blomster og stor applaus til pokalmodtagerne.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Orientering om budget for indeværende år.
5. Fastsættelse af kontingent og indskud for det kommende år.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra medlemmerne.
8. Valg af formand (kun relevant i lige år).
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
11. Valg af 3 medlemmer til Amatør- og ordensudvalget.
12. Valg af 1 suppleant til Amatør- og ordensudvalget.
13. Valg af revisor og revisorsuppleant.
14. Eventuelt.

Pkt. 1. Valg af dirigent

Formanden foreslog Jesper Abel som dirigent.
Jesper Abel blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtigt i henhold til klubbens vedtægter, selv om bestemmelsen om afholdelse
i marts måned ikke var overholdt som følge af den procedurefejl, der medførte udsættelse af den generalforsamling, der skulle have været afholdt den 22. marts.
Niels Eilif Hansen blev valgt som referent.
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Pkt. 2. Bestyrelsens beretning

På bestyrelsens vegne aflagde formanden, H.C. Ralking følgende beretning:
”I en beretning om 2021 kommer vi ikke uden om corona, og hvad coronarestriktioner har
betydet. Så vi kan lige så godt få det overstået. Coronarestriktionerne og den medfølgende forsigtighed har betydet meget for vores klubliv og fællesskab. Og restriktionerne
har ikke mindst haft stor indflydelse på caféens omsætning.
Jeg vil i beretningen her gøre en kort status over 2021 og slutte af med de udfordringer,
som venter i 2022 og de kommende år.
Året der gik
Denne status fokuserer på 4 hovedtemaer. Dertil kommer et kort resume af udvalgenes
beretninger. Beretningerne er offentliggjort på hjemmesiden.
De 4 hovedtemaer er:
1. Økonomien – hvordan går det med den?
2. Banen og vores øvrige faciliteter – hvordan plejer og udvikler vi dem?
3. Foreningslivet – hvordan går det med fællesskabet?
4. Organisation, ledelse og samarbejde – hvordan er vi gearet til fremtiden?
Økonomien
Årets resultat blev 590.546 kr. mod budgetteret 138 t.kr. Det har vi al mulig grund til at være tilfreds med i et turbulent år, præget af coronarestriktioner. Caféen har været lukket i
mere end 1/3 af året, og selskaber har der ikke været mange af. Også omsætningen på
træning blev en del reduceret, og sponsorindtægterne var vigende. Heldigvis har vi fået
støtte fra forskellige corona hjælpepakker, og det – sammen med intens opfølgning på
økonomien – har bragt os godt gennem 2021.
På medlemssiden var der stor tilgang, men desværre også stor afgang. Og det er jo nok
to sider af samme mønt: mange medlemmer skaber trængsel på banen, og det betyder
udmeldelser. I alt havde vi 192 indmeldelser og 165 udmeldelser i 2021. Pr. 1. januar 2022
var de aktuelle medlemstal følgende: Fuldtidsmedlemmer: 930, (2021: 952), Unge og studiemedlemmer: 89 (2021:50), juniorer: 27 (2021: 21). I alt 1046 (2021:1023) aktive. I alt en
nettotilgang på 27.
Vi har i en årrække arbejdet hårdt for at skaffe flere medlemmer, da det er afgørende for
en stabil økonomi. Jeg tror roligt, vi kan sige, vi har en stabil økonomi nu. Vi får stor ros, når
vi har møder med banken. Sådan har det ikke altid været.
Banen og øvrige faciliteter
Banen
Alt i alt må vi sige, at banen har stået rigtigt godt det meste af 2021. Den generelle pleje
har været i orden, og sådan skal det selvfølgelig være. Men i sidste instans er vejret jo en
vigtig medspiller eller modspiller. Vi har også i år givet fairways en omgang sand. Det var
et projekt, vi startede i 2018, og vi har over,for generalforsamlingen lovet, at vi vil gøre det i
5 år, - mindst. Effekten har været mærkbar. De penge er godt givet ud.
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For godt et år siden bad vi banearkitektfirmaet ByCaspar om at lave en analyse af vores
bane- og træningsanlæg. I forbindelse med den proces opfordrede vi medlemmerne til
at komme med input. Analysen forelå i udkast i 2021 og er efterfølgende blevet drøftet af
baneudvalg og bestyrelse. I februar 2022 holdt vi et medlemsmøde om oplægget, og nu
følger så konkrete handlingsplaner.
Vi ligger som bekendt på lejet kommunal jord, og Aarhus Kommune har besluttet et stop
for brug af pesticider på al kommunal jord. I efteråret fik vi besked på at stoppe med brug
af pesticider, selvom vores forbrug er moderat. Stop for brug af pesticider vil måske komme til at påvirke banens udtryk. Men andre klubber – f.eks. Aarhus Golf Club – har kunnet
gennemføre denne proces uden større problemer. Så må vi også kunne.
Klubhuset
Klubhuset var i lange perioder nedlukket, så det har ikke været et normalt driftsår. Men vi
har selvfølgelig alligevel arbejdet på forbedringer.
M2 – dvs. mødelokalet bag ved managerens kontor - blev renoveret. Det trængte det
kraftigt til. Vi har lavet en lejeaftale, så vi får indtægter, og samtidig har vi aftalt, at vi må
bruge lokalet til fester i weekenderne.
Buggygaragen bag ved Bagladen blev færdig, så nu kan vi parkere klubbens buggies
der. Det gør det meget lettere med udlejning, uanset om det er til medlemmer eller
greenfeespillere. Det er en stor aflastning for sekretariatet.
Energimæssigt foretog vi to investeringer. Vi købte det batteri, vi havde i en forsøgsperiode. Nu kan vi lagre strøm fra solcelleanlægget til senere brug. Og samtidig udvidede vi
solcelleanlægget, så det kan producere tilstrækkeligt med strøm til, at der er nok egenproduceret strøm at lagre.
Vi påbegyndte også ombygningen til vores Indoor center. Det betød, at skabene i Baghuset måtte rømmes i en periode, men det tog de fleste heldigvis med et smil. Vi er nu på
plads med skabene, og Indoor centret blev indviet i februar 2022.
Caféen
Forestil jer, I er ude at spille en runde golf og må strege de første 6 huller. Så er det svært at
gå til sit handicap, - ikke? Sådan cirka var caféens situation i 2021, hvor der var helt lukket
frem til slutningen af april. Og derefter var der aflysning på aflysning af arrangementer.
Læg dertil, at branchen er ramt af problemer med at skaffe kvalificeret personale. Det er
ikke lette vilkår, og cafeens resultat er da langt fra tilfredsstillende. Det har kostet nogle
hundrede tusinde at drive café i 2021. Heldigvis er der lys forude. Med til regnestykket hører, at vi har foretaget en række forbedringer, således at vi på mange måder er fremtidssikret. Heldigvis har vores samlede økonomi kunnet bære caféens udfordringer i 2021.
Caféen er ved at få rigtigt godt fat i kurser og konferencer, og det er interessant forretningsmæssigt. Dels er det en god indtægt, og dels supplerer det caféens drift på bedste
vis. Der er derfor god grund til optimisme for 2022. Det er vigtigt for klubbens liv, at vi har et
sted at samles og – populært sagt - dele sorger og glæder. Caféen vil også være der i
2022, og både bestyrelse og personale vil fokusere på at udvikle caféen servicemæssigt
og kvalitetsmæssigt. Vi skal have et godt og hyggeligt sted at samles.
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Foreningslivet
Foreningslivet i en golfklub er mange ting. En ting er de runder, der bliver spillet på banen.
Her oplevede vi som i 2020, at golf er blevet meget populær. Der var meget stor aktivitet,
vel ca. 40 % mere end 2019. Noget andet er det fællesskab, vi har i klubben om golf: turneringer, arrangementer mv. Hvor vi har oplevet stor fremgang ude på banen, har vi desværre oplevet tilbagegang i fællesskabsaktiviteterne. Noget skyldes givetvis coronaen.
Turneringer og arrangementer blev aflyst. Men er der mon en generel tendens til, at de
fælles arrangementer ikke er så populære som tidligere? Jeg håber, vi vender tilbage til
normale tilstande, nu hvor alle restriktioner er væk. Men jeg kan godt have en lille bekymring for, at det ikke sker. Fællesskabet er pulsåren i foreningslivet. Vi skal passe godt på
fællesskabet, værne om det og slutte op om det. Det kan meget hurtigt forsvinde og er
meget møjsommeligt at bygge op igen.
Rekruttering og fastholdelse
2020 blev året, hvor vi slog alle rekorder ift. rekruttering idet vi fik 171 indmeldte. Men rekorden blev slået i grundigt 2021, hvor vi fik 192 indmeldte. Der blev løbet stærkt i begynderudvalget og blandt de ansatte. Der er grund til at takke alle for en ekstraordinær stor
indsats.
I 2020 havde vi 189 udmeldelser – altså et nettotab på 18 medlemmer. I 2021 har vi haft
165 udmeldelser – altså en nettogevinst på 27 medlemmer. Det er der al mulig grund til at
være tilfreds med rent økonomisk, men vi må konstatere, at vi har en høj udskiftningsprocent. Beregnet i forhold til medlemstallet pr. 1. januar 2021, så udgør de indmeldte 18,7 %
og de udmeldte 16,1 %. På landsplan er der en årlig udskiftning i golfklubberne på ca. 10 –
12 %. Det er tankevækkende, og der kan være rigtig god grund til øget fokus på fastholdelse. Det koster rigtigt mange ressourcer at rekruttere nye medlemmer – både blandt
ansatte og frivillige, – og får vi dem ikke godt integreret i klubben, forsvinder de hurtigt
igen. DGU har et mantra: ’Det er let at melde sig ud af en forening, men det er svært at
forlade et fællesskab.’ Derfor tror jeg, det er meget vigtigt, vi får styrket vores fællesskab
og vores foreningskultur.
Juniorområdet
Golfsporten har i en årrække haft markant tilbagegang blandt juniorer og til dels også unge. Men det ser heldigvis ud til, at tendensen er ved at vende. Vi kan konstatere en fremgang blandt juniorerne fra 21 til 27. Og for unge og studerende er det en markant fremgang fra 50 til 89. Det er rigtigt dejligt og lad os glædes over det. Men vi stopper ikke her.
En klub med vores størrelse og beliggenhed bør have basis for noget mere.
Sammen med DGU var vi i 2021 ved at planlægge en særlig indsats for at skabe et attraktivt juniormiljø. Det blev desværre sat på pause på grund af trænerskifte. Jeg regner bestemt med, at vi igen tager sagen op, når vores nye head pro Mads er kommet godt i
gang.
Vi vil gerne tage nye initiativer for at gøre golfsporten attraktiv for juniorer, og jeg vil gerne
bruge lejligheden til at opfordre til at tage børn og børnebørn med til klubben.
Organisation og ledelse
Også på dette punkt kom coronaepidemien til at præge. Lad mig bare som eksempel
nævne, at vi ikke kunne holde fysiske bestyrelsesmøder i ca. 4 måneder. Tilsvarende var
der en række udvalg, som heller ikke kunne mødes, som man plejer. Vi er en forening, og
foreningskulturen bygger på, at man mødes og drøfter, hvordan man løser opgaverne.
Det var vanskelige vilkår i 2021.
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Medlemsundersøgelse
I efteråret 2021 gennemførte vi igen en medlemsundersøgelse. Vi bruger DGU’s værktøj
’Golfspilleren i Centrum’. Der er mange informationer i sådan en rapport, og derfor er man
nødt til at fokusere på det vigtigste. Bestyrelsen besluttede at nedsætte 4 arbejdsgrupper
omkring følgende temaer:
1.
Greens og banelayout
2.
Forbedring af banens tilgængelighed
3.
Optimering af café og restaurant
4.
Klubloyalitet og atmosfære
Personale
I november måned modtog vi opsigelse fra vores head pro, Søren Jensen og vores golfsekretær, Rikke Kristensen. Den slags opsigelser kommer altid ubelejligt, men vi har forståelse
for, at de begge har valgt job i klubber tættere på deres bopæl. Som ny head pro har vi
ansat Mads Malmmose Sørensen, der kommer fra en stilling i Norddjurs Golfklub. Rikkes
opsigelse gav anledning til overvejelser i bestyrelsen om, hvordan sekretariatet bedst organiseres fremover. Resultatet blev, at vi oprettede en ny stilling som sekretariatsleder.
Tanken er, at sekretariatet tager sig af dagligdagen, medens manageren fremover i højere grad kan koncentrere sig om de mere langsigtede og overordnede opgaver. Vi er rigtigt glade for at byde Anette Syvertsen velkommen som ny sekretariatsleder.
Samarbejdspartnere
Vores samarbejdspartnere spiller en stigende rolle for klubben. Uden dem kunne vi ikke
opnå de resultater, vi har nået i 2021. Vi har heldigvis mange samarbejdspartnere. Jeg vil
specielt takke 3, som har central betydning.
En stor tak til vores sponsorer og samarbejdspartnere, som støtter op om klubben og dens
aktiviteter. Uden jeres støtte, var der en del, som ikke kunne iværksættes. Flere af vores
sponsorer har også oplevet et turbulent 2021, men heldigvis har de fleste holdt ved.
Dansk Golf Union er jo vores hovedorganisation, og det bør nævnes, at vi har et rigtigt
godt samarbejde med DGU. Vi har haft besøg af DGUs konsulenter flere gange, og det er
også DGU, vi trækker på, når vi laver medlemsundersøgelser.
Aarhus Kommune har støttet klubben på flere måder. Vi har fået bevilget støtte på to ansøgninger til Anlægspuljen: Til toiletter og tordenhytter er der bevilget 184.187 kr. og til
’klargøring til multihal’ dvs. nedrivning af Peters gård kr. 173.50. Tilskuddene må maksimalt
udgøre 50% af de samlede omkostninger. Toiletter og tordenhytter er under etablering og
kan tages i brug en af dagene. Hvad angår bevillingen til Peters gård er den givet under
forudsætning af, at det er fase ét i et projekt med en multihal. Det er bestyrelsens hensigt
at komme med et samlet oplæg til generalforsamlingen inden yderligere iværksættes.
Hovedpunkter fra udvalgenes beretninger
Udvalgsberetningerne er vedhæftet som bilag.
Baneudvalget v/ Erwin Berngruber
Vores dygtige greenkeeperteam har igen i år formået at holde en høj standard på spilleoverfladen.
Fra oktober 2021 var det slut med brug af pesticider på vores golfbane. Greenkeeperne
kommer på ekstra arbejde for at holde spiloverfladen i en stand, så medlemmerne fortsat
kan spille en god runde golf på en fin bane.
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Banearkitekt ByCaspar har udarbejdet en SWOT-analyse af banen. Bestyrelsen og baneudvalg har drøftet SWOT analysen, og der har i februar 2022 været holdt et medlemsmøde om emnet.
Ejendomsudvalget v/ Erik Bech Nielsen
Ejendomsudvalget overvåger bygningernes tilstand, iværksætter reparationer og forestår
forbedringer. I 2021 omfatter aktiviteterne bl.a., at solcelleanlægget er blevet udvidet
med etape 2, og en ny garage til klubbens buggies er blevet færdig. Bagladen er blevet
ombygget, og vi påbegyndte et nyt Indoor center, som blev indviet i februar 2022.
Cafeen v/ Gert Nielsen
Café og restaurantdriften har været lukket helt i mere end halvdelen af året. Vi har benyttet corona-tiden til at opgradere både maskiner, inventar og de fysiske rammer i køkken,
café og selskabslokalerne. Der er tale om engangsomkostninger, som vi i kraft af god økonomi har haft råd til. Der er tale om investeringer i fremtiden. Det er bestyrelsens holdning,
at det godt må koste noget at kunne stille café og restaurant faciliteter til rådighed for
vores medlemmer. En klub uden café og restaurant-faciliteter er ingen klub.
Erhvervs- og sponsorudvalget v/ H.C. Ralking
Udvalgets arbejde har også i 2021 været meget påvirket af coronasituationen. Klubben
har realiseret 510 t.kr. i sponsorater, hvortil kommer ca. 40 t.kr. i splitmoms. Det er først og
fremmest Jan, som skal have æren og tak for det resultat. Mollerup Business Club har nu 32
medlemmer. Det er lykkedes at gennemføre nogle af de planlægte arrangementer, men
desværre ikke alle. Stor tak til Anette Balshøj, som har været primus motor i netværksaktiviteterne.
Turneringsudvalget v/ Louise Schmidt
Åbningsturneringen og Plantoramaturneringen måtte aflyses pga. coronarestriktionerne,
Afslutningsturneringen pga. for få tilmeldte. Derudover har der været et mindre tilmeldingsantal generelt på turneringerne i den forgangne sæson. Forhåbentlig vil sæsonen
2022 blive et mere stabilt år med større tilslutning til klubturneringer, så vi sammen kan bidrage til en hyggelig atmosfære i Mollerup Golf Club.
I Regionsgolf vandt A-holdet og Veteran C deres puljer, men blev slået ud i hhv. kvart- og
semifinale.
Eliteudvalget v/ Ulla Köpfli
Eliten består af 3 drengehold, 2 pigehold og så har vi nu også 3 hold i den mere ’voksne’
ende: Seniorer, veteraner og for første gang et super veteranhold. Drengene spiller i 2, 3
og 4. division for sæsonen 2022. Pigerne bevarede deres pladser i 1. og 2. division. I 2021
kunne vi sige velkommen til flere nye spillere, som har fundet deres vej til Mollerup Golf
Club, bl.a. studerende, som er flyttet til byen.
Regel- og handicapudvalget v/ Merete Grønvold
Regel- og handicapudvalget har fået et medlem, Anette Hvass.
Begynderudvalget og mentorerne v/ Anton Sønniksen
Trods coronarestriktioner blev alle turneringer afholdt, dvs. 26 onsdagsturneringer, hvor deltagerantallet svingede mellem godt 30 og 48, som er det maksimale.
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Der har været afholdt weekendkurser for nye golfspillere. I alt har ca. 90 været igennem et
prøveforløb, hvoraf ca. halvdelen meldte sig ind i Mollerup.
Også i 2021 deltog Mollerup i Golfens Dag. Vi gentog konceptet fra 2020 med et formiddagshold og et eftermiddagshold. Der var udsolgt, og vi måtte afvise adskillige. Men konceptet fungerer godt, og det vil vi nok gentage i 2022. Udvalget kan altid bruge flere, som
har lyst til at give en hånd med.
Juniorudvalget v/ Martin Jørgensen (pro assistent)
Junior træningen er fortsat i god udvikling. Der er større tilgang til undervisningen, og mere
fastholdelse af spillerne.
Trivselsudvalget v/ HC Ralking (midlertidig ansvarlig)
Trivselsudvalget har haft en sæson på lavt blus. Det lykkedes dog – sammen med Begynderudvalget – at gennemføre Golfens dag. Det lykkedes ligeledes at gennemføre Sommergolf i juli måned.
Frivillige v/ Benny Jepsen
De frivillige er mødt frem med stor moral og har gjort et fantastisk stykke arbejde. Det være
sig på banen, fugleudvalget, fejning af terrasserne samt alle øvrige opgaver.
I er fantastiske ambassadører for den kultur, der løfter serviceniveauet for alle medlemmer
i Mollerup Golf Club.
Vores udfordringer i 2022 – og fremover
Økonomien
Det er vigtigt, vi har en stabil økonomi. Det er basis for, at klubben kan udvikle sig på en
sund måde. Vi skal have overskud, men vi har ikke behov for et stort overskud. Vi skal skabe tryghed og tillid hos medlemmerne og hos vores samarbejdspartnere, især bank og
kommune. Derfor skal der være styr på driften. Det er også den basale målsætning i 2022
– og fremover.
Tilfredshed hos brugerne
I efteråret 2021 gennemførte vi en medlemsundersøgelse. Det er et godt værktøj til at pejle, hvad medlemmerne mener om faciliteterne og klublivet. Der var særligt 4 områder,
som påkaldte sig opmærksomhed, og på de 4 områder er der iværksat opfølgning. Hele
undersøgelsen indgår naturligvis i bestyrelsens overvejelser.
Klubliv og adfærd i Danmarks hyggeligste golfklub
Vi har i mange år haft det slogan, at ’Vi er Danmarks hyggeligste golfklub’. Det slogan skal
jo gerne have et indhold. Og hvad betyder det så? Det har vi vist aldrig rigtigt defineret.
Men vores værdier fanger det måske meget godt. De 3 nøgleord er: respekt, fællesskab
og ansvar.
Af vores værdier fremgår det, at respekt drejer sig om ’respekt for golfreglerne, etikettereglerne, klubreglerne, andre spillere, gæster og medarbejdere’.
Fællesskab har vi i værdierne defineret som ’en kultur med samvær på og udenfor banen’ og at vi prioriterer klubturneringer og klubber-i-klubben højt som ramme for fællesskabet og samværet.
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Ansvar har vi i værdierne defineret som f.eks. at deltage i det frivillige arbejde i klubben, så
engagement og udvikling fremmes. Ansvar har selvfølgelig også med vores holdning til
bæredygtighed mv. at gøre.
Bruger vi de 3 nøgleord – respekt, fællesskab og ansvar – som nøgleord, hvad peger det
så på?
Respekt. Vi kan godt blive lidt bedre til at vise hinanden respekt. Det gælder overholdelse
af golfregler, etiketteregler og ordensregler. Og det gælder i den almindelige adfærd i
forhold til hinanden og medarbejderne. Selvfølgelig kan der opstå episoder i dagligdagen, men vi skal bestræbe os på at håndtere dem med respekt for hinanden. For at sikre
en hurtig indgriben foreslår bestyrelsen en vedtægtsændring, som indebærer, at bestyrelsen fremover kan sanktionere overtrædelser.
Fællesskab. De sidste 2 år har vores fællesskab lidt under coronarestriktioner. Aflyste turneringer, turneringer med færre deltagere, færre fælles sammenkomster osv. Jeg håber,
vores fællesskab om turneringer og andre arrangementer vender tilbage nu, hvor vi ikke
længere er underkastet restriktioner. Men det kommer ikke af sig selv. Der skal gøres et
stort stykke arbejde. Og husk, knap 20 % af vores medlemmer er nye i klubben! Hvis ikke vi
får dem inddraget i fællesskabet, varer det ikke mange år, før fællesskabet i klubben for
alvor er truet.
Ansvar. Vi er en forening, som driver en forretning. Som forening er vi fælles om ansvaret.
Det drejer sig ikke blot om at få en spilletid til mig selv og mine venner. Det drejer sig også
om, at jeg føler et ansvar for, at klubben er velfungerende nu – og har en eksistensberettigelse fremover. Derfor er det vigtigt, at vi alle er involveret. Det kan være i små eller store
opgaver. Men vi skal tage ansvaret på os for at vise foreningssind. Mollerup må ikke blive
en pay-and-play bane.
Helhedsplanen
En vigtig bestyrelsesopgave er det lange perspektiv. Hvad skal der ske i årene fremover, så
vores faciliteter er tidssvarende og lever op til medlemmernes stigende krav til kvalitet og
service? Jeg vil kort nævne tre projekter, som vi arbejder med.
Banearkitekt. Vi indgik i 2020 en aftale med ByCaspar om at gennemgå hele banen incl.
træningsanlæg mv. for at lave en masterplan for området. Vi trænger til en overordnet
plan for, hvordan vi kan og bør udvikle banen. Der er ingen tvivl om, at Caspars forslag vil
give vores baneanlæg et solidt kvalitetsløft. Men vi kan ikke løfte den opgave på en
gang. Vi deler det op i etaper. Nu går vi i gang med det mest påkrævede i 2022, og så
kigger vi samtidig på, hvad der skal prioriteres i næste etape. Vi vil også kigge nøje på tilskudsmulighederne.
Peters gård har været et samtaleemne i flere år. På generalforsamlingen i 2018 gav flere
medlemmer udtryk for, at der kunne være miljøproblemer. Der er nu gennemført en miljøundersøgelse, og den viste, at der ikke er noget i jorden, vi behøver at frygte. Vi søgte i
2021 Anlægspuljen om tilskud og fik bevilget op til 173.350 kr. i tilskud til ’klargøring til multihal’. Bevillingen skal bruges inden december 2023, ellers bortfalder den. Klubben kan have stor gavn af at have råderet over arealet og vil derfor udarbejde en plan for området.
Ni huller mere – er det en realistisk mulighed? Jeg har nævnt det før. Jeg ved godt, at nogen ryster på hovedet, men andre jubler ved tanken. Behovet for ni huller mere vil givetvis
blive forstærket i de kommende år. Nøglen til at komme videre hedder adgang til jorden.
Det er her kommunen igen kommer ind i billedet, for vi vil jo gerne have kommunen til at
mageskifte med de private lodsejere.
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For at sikre godt samarbejde med lokalområdet skrev jeg for 1 ½ år siden sammen med
formanden for Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd et oplæg ’Vision Mølledalen’. Heri
indgår tankerne om ni nye huller til Mollerup. I september 2021 gennemførte vi så sammen
med fællesrådet et borgermøde om Mølledalen. Der var 7 politikere fra byrådet til stede,
og alle tilkendegav, at visionerne om Mølledalen var rigtigt spændende. En vigtig nøgle til
at komme videre med dette projekt er et tæt samarbejde med de øvrige interessenter i
lokalområdet.
Tak til medarbejdere og frivillige.
Til slut vil jeg gerne sige tak til alle, som bidrager aktivt til, at vi har en dejlig klub med en
god atmosfære. Det skal vi blive ved med at have. Det er ikke en selvfølge. En god atmosfære er noget, der skal tages vare på.
Tak til jer, som gav en gave til klubben kort før jul i 2020. Det var forudsætningen for at søge momskompensation for 2020 regnskabet, og vi fik 286.601 kr., - så det var et rigtigt godt
bidrag til klubbens økonomi. Også stor tak til jer, som gav en gave i 2021. Det gør det muligt at søge puljen igen i år, og vi håber også denne gang at få et pænt beløb.
Også en stor tak til alle jer, som yder en indsats som frivillig. Nogen lægger meget tid herude, andre involverer sig i mindre og for dem overkommelige opgaver. Men uanset, om
det er lidt eller meget, så er det godt for vores foreningskultur, at vi er fælles om at få
klubben til at fungere. Det er vores fælles ansvar.
Og har man ikke mulighed for at gå aktivt ind i frivilligt arbejde, så husk, at vi alle kan bidrage til den gode stemning med et smil og et hej på parkeringspladsen eller i klubhuset.
Det kræver ikke ekstra tid, og det bidrager til den gode atmosfære. Den gode atmosfære
er et fælles ansvar.
Vores medarbejdere har ydet en rigtig stor indsats i 2021, - et år, der bød på vanskelige
arbejdsvilkår med restriktioner mv. En rigtig stor tak skal I have allesammen. Og lad os i
2022 vise respekt for hinanden og hinandens arbejde.
Og så til slut:
Samlet set er der rigtigt meget at glæde sig over i Mollerup. Vi har en sund økonomi, vi har
en række initiativer i gang, både fysiske og hvad angår klublivet. Så der er mange gode
forudsætninger for et godt klubliv i ’Danmarks hyggeligste golfklub’. Så er det op til os selv,
om vi vil udfylde rammerne i en positiv atmosfære.
Det er så min sidste beretning som formand. Efter 10 travle år må det være tid at give stafetten videre. Timingen føles god for mig. Det er min vurdering, at klubben er et godt sted
med stabil økonomi og stort medlemstal. Det er et godt fundament for Mollerups fortsatte
udvikling som en sund, moderne og konkurrencedygtig golfklub.
Jeg vil sige tak for mange gode oplevelser og mange gode diskussioner. Der er meget,
jeg vil komme til at savne, - men alt har jo en ende. Tak for den tillid, I har vist mig og de
bestyrelser, jeg har stået i spidsen for gennem de seneste 10 år. Pas godt på Mollerup,
økonomien og foreningslivet. Jeg vil håbe, at den tillid, I har udvist mig gennem årene,
også vil komme min efterfølger til gode.”
Henrik Vinther spurgte ind til en plan for udviklingen af Peters gård. Formanden oplyste, at
en plan er under udarbejdelse, så den kan forelægges medlemmerne på en generalforsamling. Det bevilgede tilskud skal bruges inden december 2023. Der er tanker om forbedrede forhold for greenkeeperne, som er stærkt påkrævet. Et vintertræningscenter er også
med i overvejelserne.
Herefter blev beretningen godkendt.
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Pkt. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Kurt Hundebøll, der varetager klubbens bogholderi og regnskab, gennemgik det reviderede regnskab.
Årets resultat blev et overskud på tkr. 590,5 mod budgetteret tkr. 138.
Nettoomsætningen blev tkr. 9.983,9 mod budgetteret tkr. 9.274, altså godt 700 tkr. mere
end oprindeligt budgetteret.
Klubben har haft ordinære driftsomkostninger på i alt tkr. 9.427,2, hvilket er godt 1 mio. kr.
højere end budgettet.
Søren Leth spurgte, om der inden for de seneste 3-4 år er ændret i regnskabsprincipperne.
Det er der ifølge Kurt Hundebøll ikke.
Peter Thomsen spurgte, om greenfee indtægter på kr. 760.000 omfatter Golfringen. Kurt
Hundebøll oplyste, at indtægter fra Golfringen på kr. 69.039 indgår i kontingent indtægterne og altså ikke i greenfee indtægterne.
Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet.

Pkt. 4. Orientering om budget for indeværende år
Kurt Hundebøll orienterede om budget for indeværende år (2022):
Budget 2022 (1000 kr.)
Kontingenter
Sponsorater
Andre golfindtægter
Udlejning
Øvrige indtægter
Indtægter i alt
Driving Range og Træner
Klubaktiviteter
Heraf Restaurant
Strategipulje
Drift af klubben
Golfbanen
Omkostninger i alt
Resultat før renter og afskrivninger
Afskrivninger
Finansieller poster
Årets forventede resultat

7.337
605
1.445
420
20
9.827
722
865
(130)
(50)
2.321
4.492
8.400
1.427
996
300
131
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Peter Thomsen undrede sig over det store underskud i restauranten, som ikke blev omtalt
under budgetorienteringen på generalforsamlingen i august 2021, og spurgte om, hvorfor
forventningerne til 2022 er så positive. Gert Nielsen forklarede, at forskellen mellem resultatet i 2021 og forventningerne til 2022 dels skyldes investeringer i bedre køkkenfaciliteter,
dels at corona ikke forventes at blive en udfordring i 2022, hvor der allerede er indgået
aftaler om et stort antal konfirmationsfester, og hvor man forventede afholdelse af flere
konferencer og selskaber.
Søren Leth spurgte ind til en skelnen mellem drift og investering. Kurt Hundebøl oplyste, at
kun større projekter, der finansieres ved låneoptagelse, som eksempelvis indoor golf centret og toiletbygning, er investeringer, hvor afdragene er inkluderet i budgettet. På forespørgsel oplyste Jan Lauritzen, at der var investeret omkring kr. 700.000 i indoor-centret
Orienteringen om budgettet blev herefter taget til efterretning.

Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent og indskud for det kommende år
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter i 2022:
Kontingenttype
Seniorer (over 25 år)
Ungdom (19 – 25 år)
Juniorer (op til 13 år)
Juniorer (13 – 18 år)
Studiemedlemsskab
Long distance
Passivt medlemskab
Par 3-bane spilleret

2022
7.200
3.900
1.000
1.950
3.900
3.900
1.050
2.500

2023
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret

På den ordinære generalforsamling i 2013 fik bestyrelsen fuldmagt til at beslutte, om der
skal være indskud eller ej og hvis ja, hvilket beløb. Beslutningen er ikke tidsbegrænset.
Bestyrelsen indstiller, at indskuddet fortsat er suspenderet.
Forslag om uændrede kontingenter og suspendering af indskud blev vedtaget.

Pkt. 6. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev fremlagt af Gert Nielsen:
§8, stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes i Aarhus Kommune hvert år
inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved opslag i klubhuset, på klubbens hjemmeside, hvis en sådan er aktiv, samt ved udsendelse af e-mail til
medlemmer med indberettet e-mailadresse, og postbesørget
brev til medlemmer uden indberettet e-mailadresse. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af
dagsorden.
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Foreslås ændret til:
Ordinær generalforsamling afholdes i Aarhus Kommune hvert år
inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen skal
varsles og indkaldes af bestyrelsen ved opslag i klubhuset, på
klubbens hjemmeside, hvis en sådan er aktiv, samt ved udsendelse af e-mail til medlemmer med indberettet e-mailadresse,
og postbesørget brev til medlemmer uden indberettet emailadresse. Varsling med angivelse af dato og foreløbig dagsorden skal ske mindst 2 måneder forud for afholdelse. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af
dagsorden.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning.
§9, stk. 2

Forslag fra medlemmerne skal, for at komme til behandling på
den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen i hænde
senest 10 dage før generalforsamlingen.
Foreslås ændret til:
Forslag fra medlemmerne skal, for at komme til behandling på
den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen i hænde
senest 3 uger før generalforsamlingen.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning.
§17, stk. 3

Golfspillere, der har mistet deres amatørstatus, kan bevare og få
deres handicap reguleret. Disse spillere kan deltage i Mollerup
Golf Clubs egne turneringer, men ikke repræsentere klubben i
divisions- og andre turneringer.
Foreslås ændret til:
Golfspillere, der har mistet deres amatørstatus, kan bevare og få
deres handicap reguleret.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning.
§18

Disciplinær straf
Foreslås ændret til:
Disciplinære sanktioner

§18, stk. 1

Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de af bestyrelsen
fastsatte bestemmelser og regler med hensyn til udøvelse af
spillet og opretholdelse af orden inden for klubbens område.
Foreslås ændret til:
Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser og regler, som den finder nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens op-
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retholdelse inden for klubbens område.
Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de for klubben
gældende vedtægter samt de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser og regler.

§18, stk. 2

Klager over et medlems overtrædelse af klubbens vedtægter
og bestemmelser behandles af Amatør- og ordensudvalget.
Amatør- og ordensudvalget skal udføre sine opgaver efter de
principper, der er gældende i vedtægter for Dansk Golf Unions
Amatør- og ordensudvalg.
Amatør- og ordensudvalget kan pålægge et medlem en sanktion i form af en henstilling, påtale, advarsel, karantæne eller
eksklusion.
Et ekskluderet medlem har ret til at kræve eksklusionen optaget
på dagsordenen på den førstkommende ordinære generalforsamling.
Medlemmet kan indbringe enhver afgørelse for Dansk Golf Unions Amatør- og ordensudvalg. Indbringelse for generalforsamling eller Amatør- og ordensudvalg har ikke opsættende virkning.
Foreslås ændret til:
Overtrædelse af vedtægterne, eller de af bestyrelsen fastsatte
bestemmelser og regler kan af bestyrelsen, bortset fra klager
omtalt i stk. 4, sanktioneres med en henstilling, påtale, advarsel,
karantæne eller eksklusion.
Det samme gælder, hvis et medlem på anden måde skønnes at
handle til skade for klubben.
Sanktionen skal være skriftlig og indeholde begrundelse.

§18 stk. 3
(nyt)

Enhver sanktion i henhold til stk. 2, kan af medlemmet indbringes
for klubbens Amatør- og Ordensudvalg inden14 dage efter at
sanktionen er meddelt det pågældende medlem.

§18, stk. 4
(nyt)

Klager over bestyrelsen eller et medlem af bestyrelsen behandles af klubbens Amatør- og Ordensudvalg som første instans.

§18 stk. 5
(nuværende
stk. 2 afsnit 2)

Amatør- og ordensudvalget skal udføre sine opgaver efter de
principper, der er gældende i vedtægter for Dansk Golf Unions
Amatør- og Ordensudvalg.
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§18 stk. 6
(nuværende
stk. 2 afsnit 3)

Amatør- og Ordensudvalget kan pålægge et medlem en sanktion i form af en henstilling, påtale, advarsel, karantæne eller
eksklusion.

§18 stk. 7
(nuværende
stk. 2 afsnit 4)

Et ekskluderet medlem har ret til at kræve eksklusionen optaget
på dagsordenen på den førstkommende ordinære generalforsamling.

18 stk. 8
(nyt)

Enhver afgørelse i Amatør- og Ordensudvalget kan indbringes
for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg. Indbringelse for
generalforsamling eller Amatør- og Ordensudvalg har ikke opsættende virkning.

Peter Thomsen gav udtryk for, at bestyrelsen med forslaget fik for store beføjelser til efter
skøn at kunne beslutte sanktioner, og han så ikke noget behov for at flytte sanktionsmulighederne fra Amatør- og Ordensudvalget til bestyrelsen. Foreslog en tekstmæssig korrektion
i stk. 2, sidste linje, hvor ”være” foreslås ændret til ”meddeles”.
Søren Leth forstod ikke helt indholdet i de foreslåede ændringer.
Ole Steen Knudsen delte Peter Thomsens vurdering af forslaget.
Gert Nielsen forklarede, at med de nuværende bestemmelser er det alene klubbens A &
O udvalg, som kan sanktionere i tilfælde af overtrædelse af vedtægterne eller ordensreglerne. A & O udvalget følger DGUs Amatør- og Ordensudvalgs procedurer, hvilket giver
god mening, men også betyder tidskrævende sagsbehandling.
Bestyrelsen oplever i dagligdagen forskellige episoder, hvor der kan være behov for hurtig
handling. Bestyrelsen foreslår derfor, at bestyrelsen fremover får kompetencen til at sanktionere, medens A & O udvalget bliver appelinstans. Dermed kan klubben handle hurtigt
ved overtrædelse af vedtægter og ordensreglement. Samtidig er medlemmerne sikret en
intern appelmulighed i klubben.
Henrik Vinther støttede forslaget.
På forespørgsel oplystes, at indførelse af bøder/afgifter ved manglende overholdelse af
reglerne for brug af tidsbestillingssystemet ikke er omfattet af forslaget. Hvis bestyrelsen
beslutter at indføre en sådan bøde/afgift, skal der udformes bestemmelser herom, og bestemmelserne skal kommunikeres.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning. 1 stemte imod vedtagelsen.
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Pkt. 7. Indkomne forslag fra medlemmerne
Forslag til ændring af låneramme.
Indsendt af: Kaj Aage Hoffmann
”Den på den ekstraordinære generalforsamling den 27. oktober 2010 godkendte låneramme ændres fra 20.3 mio. til ny ramme på 14.0 mio.”
Kaj Aage Hoffmann begrundede forslaget med et ønske om at begrænse bestyrelsens
muligheder for at investere i projekter uden at involvere medlemmerne, således at medlemmerne kun kan tage bestyrelsens beslutninger til efterretning. Nævnte nogle eksempler, hvor han mente, at medlemmerne ikke var blevet involveret i beslutningerne.
Formanden anførte, at det i henhold til vedtægterne er bestyrelsens til varetagelse af den
daglige drift, vedligeholdelse og forbedringer af bane og bygninger samt til maskinindkøb
mv. er bemyndiget til at optage lån/kreditter inden for en nærmere angiven låneramme,
som er vedtaget af en generalforsamling. For at kunne manøvrere i det daglige er der
brug for rammer, der ikke er for snævre. Rammen er nu 20.3 mio. kr., og den kunne måske
godt være lidt mindre, men de foreslåede 14 mio. kr. vil være alt for snævre, og derfor
kunne ikke foreslå vedtagelse af forslaget. Der er også tradition for, at alle større projekter
fremlægges på en generalforsamling, og det er også hensigten med den plan for Peters
gård, som er under forberedelse.
Ole Steen Knudsen støttede forslaget.
Hans Houlind gjorde opmærksom på, at 14 mio. kr. er for snæver en ramme, idet leasingaftaler også skal holdes inden for rammen. Kurt Hundebøll bekræftede dette forhold.
Kaj Aage Hoffmann tog dette til efterretning og tak sit forslag, idet han samtidig noterede
sig formandens tilsagn om, at bestyrelsen vil involvere medlemmerne, når der skal foretages større investeringen i banens og klubbens udvikling.

Pkt. 8. Valg af formand
Patrick Czyz blev valgt uden modkandidater.

Pkt. 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Benny Jepsen og Ulla Köpfli blev genvalgt og Carsten Skakkebæk blev nyvalgt. Der var
ikke flere kandidater til besættelse af de tre ledige bestyrelsesposter.

Pkt. 10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
Erik Bech Nielsen blev genvalgt som 1. suppleant. Thomas Egholm Mouritsen blev nyvalgt
som 2. suppleant.

Pkt. 11. Valg af 3 medlemmer til Amatør- og ordensudvalget
Udvalgsformanden, Jesper Abel oplyste, at han selv sammen med Henrik Vinther Jensen
var villige til at fortsætte, og de blev genvalgt med akklamation. Tania Søby ønskede ikke
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Driftsområdet
Baneudvalget
Vores dygtige greenkeeperteam har igen i år formået at holde en høj standard på spilleoverfladen.
Vi har været begunstiget af gode vejrforhold, hvilket har bidraget positivt til banevedligeholdelsen.
Bunkers er fortsat et fokusområde og reparationer vil blive tilrettelagt indenfor rammerne af
driftsplanlægningen.
Vi har fået udarbejdet en banerapport i samarbejde med DGU med henblik på at opnå kommunal
dispensation til at følge den nationale udfasning af brugen af pesticider på golfbaner. Vi har fået
afslag på dispensation (vi ligger jo på lejet kommunal jord), så fra den 12. oktober 2021 var det
helt slut med anvendelse af ellers meget begrænset mængder af pesticider. Greenkeeperne kommer på ekstra arbejde for at holde spiloverfladen i en stand, så medlemmerne fortsat kan spille en
god runde golf på en fin bane. Under nyheder fra december 2021 på hjemmesiden findes mere
information om, hvordan banen forventes at udvikle sig uden brug af pesticider.
Bestyrelse og baneudvalg har drøftet SWOT analysen udarbejdet af banearkitekt ByCaspar og vil
afholde medlemsmøde ultimo februar 2022 om mulige ændringer til gavn for banevedligeholdelse
og medlemstilfredsheden.
Fra 2022 er det besluttet, at greenkeeperne igen står for klipning af rough.
Toilet ved teestedet på hul 10 og tordenhytter ved hul 6 og 12 bliver etableret primo 2022.
Erwin Berngruber,
Fmd. f. Baneudvalget.

Ejendomsudvalget
Tiltag foretaget på MGCs bygninger og energi optimering i 2021-2022
Energianlæg:
Udvidet solcelleanlæg med etape 2.
Grenkeeper gård:
Udskiftet pillefyr med varmepumpe.
Isoleret lagerum ”for beskyttelse af reservedele.
Velkomst område:
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Malet velkomst området, installeret nyt golfboksanlæg, med bl.a. bokse til kode, nøgler for udlejnings buggy, salg af tee, evt. byttepenge til automat, bolde m.m Opført bugge garage for for udlejning buggy, portene bliver styret ved hjælp af kode låse.
Restaurant og køkken:
Renoveret / udskiftet gulvbelægningen i køkken samt køle og fryserum.
Slebet trægulve i cafe samt festsal 1 og 2, samt trappe til første sal samt mødelokale 1. Efterbehandlet alle
de afslebet overflader,
Ombygning af baglade:
Opført et nyt indoor golfcenter, med 2 stk tracmann, samt et cafe område, er fuldt isoleret samt installeret
2 stk. varmepumpe for opvarmning.

Ombygning af baglade, alle store bag skabe, er genbrugt, samt fyldt op med små bagskabe.
Opført buggy garage:
Der er opført en buggygarage med 6 pladser til klubbens buggies. Garageportene bliver udstyret med kodelåse således, at lejer kan afhente koden og nøgle i velkomstområdet udenfor sekretariatet åbningstid, samt
aflevere nøglen igen.

Erik Bech Nielsen,
Fmd. f. Ejendomsudvalget.

Cafeen
Også året 2021 blev på grund af corona pandemien et hårdt og vanskeligt år at sikre medlemmer
og gæster mulighed for at bruge caféen, terrasserne og selskabslokalerne som det sociale samlingspunkt i klubben.
På grund af corona virussets spredning og de restriktioner regeringen pålagde samfundet især de
første måneder af året og igen de sidste måneder, har café og restaurantdriften været lukket helt i
mere end halvdelen af året. I den resterende tid har de fortsatte restriktioner, de store usikkerheder og bekymringer for Covid sygdom stort set helt afholdt folk fra at booke klubbens faciliteter til
selskaber, møder og konferencer, hvilket med al tydelighed kan ses på bundlinjen for café og restaurantdriften. Efter nogle måneder med relativt håndterbare restriktioner var ”bogen” pænt
fyldt med julefrokoster m.m., da nye skrappe restriktioner betød, at størstedelen blev aflyst, og
resten blev reduceret til en fjerdedel deltagere.
Det har været og er fortsat bestyrelsen magtpåliggende at forsøge at sikre rammer, der tilgodeser
medlemmernes behov for sociale aktiviteter før og efter en runde golf. Men caféchefen har haft

19

store udfordringer med at skaffe især kokke i løbet af året. Alle aftaler var på plads i februar måned med en superdygtig kok, men på grund af nedlukningen kunne vi ikke påbegynde ansættelsesforløbet og da vi endelig kunne åbne café og restaurant, ”sprang” han i målet. Resten af året måtte Karen kæmpe sig igennem med ad hoc løsninger på kokkeområdet. Ikke mindre end fem forskellige kokke har arbejdet i køkkenet de få måneder, det har været åbent. Det har bestemt ikke
været optimalt.
Heldigvis har flere medlemmer tilbudt sin hjælp i café og restaurant, når det for alvor brændte på
for Karen. Jeg vil især fremhæve to, der har ydet en utrolig stor indsats for at bevare god service
overfor vores medlemmer og gæster. De to er Tove og Knud. Tak til jer for jeres store indsats.
Vi har benyttet corona-tiden til at opgradere både maskiner, inventar og de fysiske rammer i køkken, café og selskabslokalerne. Der er investeret i nødvendigt service, så alt er identisk fra bord til
bord, når der skal dækkes op til selv meget store selskaber. Det betyder, at vi i år har haft betydelige omkostninger, men der er tale om engangsomkostninger, som vi i kraft af god økonomi har
haft råd til. Der er tale om investering i fremtiden.
I 2022 vil vi fokusere på god service, god mad, åbningstider der tilgodeser medlemmernes behov,
men under hensyn til, at der er en rimelig rentabilitet. Vi vil meget gerne have respons og ideer fra
medlemmerne til udvikling af driften. Det er bestyrelsens holdning, at det godt må koste noget at
kunne stille café og restaurant faciliteter til rådighed for vores medlemmer. Det gør det også i næsten alle andre golfklubber, men der er dog en grænse. Men en klub uden café og restaurantfaciliteter er ingen klub.
Gert Nielsen,
Cafekoordinator

Erhvervs- og sponsorudvalget
Udvalgets arbejde har også i 2021 været meget påvirket af coronasituationen. Heldigvis har aktivitetsområderne under udvalget alligevel kunnet bidrage pænt til klubbens samlede indtjening.
Udvalgets arbejdsområde er sponsorater, greenfee, company days, events og branding. Desuden
hører Mollerup Business Club – vores erhvervsnetværk – under udvalget.
Sponsorater:
Klubben har realiseret 510 t.kr. (ex. moms). Hertil kommer ca. 40 t.kr. i splitmoms i relation til
sponsoraterne. Det nævnte beløb dækker betalte sponsorater. Desuden har vi samarbejdsaftaler –
såkaldte barteraftaler – med en række virksomheder, hvor vi får en pæn rabat. Både gentegning
og nytegning af sponsorater ser ud til at gå fornuftigt. I 2021 havde vi 32 sponsorer/samarbejdspartnere.
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Greenfee:
Greenfee indtægterne steg rigtigt pænt i 2021. Vores 18-hullers bane indspillede 496 t.kr. (2020:
437 t.kr.), Par 3-banen 170 t.kr. (2020: 110 t.kr.) og driving range/bolde 84 t.kr. (2020: 64 t.kr.).
Business Club’en har nu 32 medlemmer. Business Club’en har bl.a. været på tur til Randers og
desuden har der været golfarrangementer i klubben. Men en stor del af de planlagte arrangementer har desværre måttet aflyses. Det er ærgerligt, at vi ikke kan give vores sponsorer det, vi har
lovet dem. Men heldigvis har vi en loyal sponsorkreds, der har holdt ved i modgangen. Vi skylder
sponsorerne stor tak, fordi de har holdt ud og støttet klubben i et svært år. En aktiv Business Club
er en væsentlig faktor for at tiltrække og fastholde sponsorer. Derfor vil vi også i 2022 arbejde intensivt med at gøre Business Club’en stærkere.
Det er selvfølgelig først og fremmest manageren, der laver det praktiske arbejde, - især når udvalget ikke har kunnet mødes. Det er derfor også Jan, som først og fremmest skal have æren for de
gode resultater. Men også stor tak til ikke mindst Anette Balshøj, som er tovholder i forhold til
netværksaktiviteterne. Og stor tak til det øvrige udvalg: Allan Jensen, Patrick Czyz og Niels Balshøj.
HC Ralking,
Fmd. for Erhvervs- & sponsorudvalget

Sportsområdet
Turneringsudvalget
Turneringerne i Mollerup Golf Club var i starten af sæsonen udfordret med at få planlagt turneringerne grundet Corona restriktioner, som strakte sig over det meste af foråret 2021. Dette medførte en aflysning af Åbningsturneringen i april måned og udskydelse af Plantorama turneringen.
Derudover har der været et mindre tilmeldingsantal generelt på turneringerne i den forgangene
sæson. Klubmesterskaberne blev afviklet på normalvis, som blev afholdt i september måned.
Afslutningsturneringen blev aflyst grundet få tilmeldinger, selvom der var lagt op til en festlig aften
med dans og musik.
Forhåbentlig vil sæsonen 2022 blive et mere stabilt år med større tilslutning til klubturneringer så
vi sammen kan bidrage til en hyggelig atmosfære i Mollerup Golf Club. Samtidig vil de erfaringer
der har været fra 2021 blive kigget på og justeres efter, med en forhåbning om en større tilslutning
til turneringerne.
Venlig hilsen
Turneringsudvalget
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Louise Schmidt,
Fmd. f. Turneringsudvalget
Regionsgolf:
Sæson 2021 fik vi afviklet uden de store udfordringer med covid-19 – vi fik spillet alle kampe og fik
gennemført med spisning – så det var skønt.
Placeringer i de 9 puljer forår 2021:
A 1. Plads blev slået ud i ¼ finale
B 4. plads
C 3. plads
Senior A 3. plads
Senior B 2. plads
Veteran A 4. plads
Veteran C 1. plads blev slået ud i ½ finalen
Super veteran A 2. plads
Super veteran B 3. plads
Vi har afholdt evalueringsmøde i oktober med alle kaptajner og har lavet lidt ændringer til sæson
2022.
Vi har nedlagt et seniorhold og oprettet et nyt superveteran hold, da det giver god mening grundet den høje aldersgruppe i klubben samt vi gerne vil have, at man spiller i sin aldersgruppe.
Vi har også fået 3 nye kaptajner – velkommen til dem.
Vi har her i december 2021 haft sendt mail rundt til alle medlemmer, at man kunne melde sig til
regionsgolf, hvis man har interesse og gerne vil deltage i regionsgolf – der er 32 nye medlemmer
som har meldt tilbage – tak for jeres interesse, det er informeret rundt til alle kaptajner.
Man kan desuden læse om regionsgolf på Mollerups hjemmeside.
Nu glæder vi os til foråret 2022 hvor de første kampe starter i uge 17.
Dorte Bager,
Regionsgolfkoordinator.
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Eliteudvalget
Sæson 2021 var endnu engang præget af Corona restriktioner, dog ikke helt i samme omfang som
2020.
Elitens træningslejr i det tidlige forår, måtte endnu engang aflyses.
Eliten består af 3 drengehold, 2 pigehold og så har vi nu også 3 hold i den mere ”voksne” ende.
Seniorer, veteraner og for første gang et super veteranhold.
Vore 5. divisions drenge vandt deres pulje og rykker op i 4. division. Desværre rykker vores 1. division drenge ned i 2. division. Så nu har vi hold i 2, 3 og 4. division for sæson 2022.
Pigerne bevarede deres pladser i 1. og 2. division.
Også seniorer og veteraner bevarede deres pladser, selvom der var spænding lige til det sidste for
seniorer og en mulig oprykning.
Flere af de planlagte arrangementer blev nedgraderet eller udsat til 2022, så der er gang i planlægningen for sæson 2022. Bl.a. en AM/AM, hvor vi håber mange vil deltage.
I 2021 kunne vi sige velkommen til flere nye spillere, som har fundet deres vej til Mollerup Golf
Club. Bl.a studerende, som er flyttet til byen. Velkommen til dem. Dette vil vi gøre mere ud af i
2022 og ikke kun på elitesiden, men for alle interesserede unge spillere. Der arbejdes på et samarbejde med Aarhus Universitets Sport.
Vi glæder os til en forhåbentlig Corona fri sæson 2022 og ses der ude.
Ulla Köpfli,
Fmd. f. Eliteudvalget

Regel- og handicapudvalget
Regel- og handicapudvalget har fået et medlem, Annette Hvass.
Merete Grønvold,
Fmd. f. Regel- og handicapudvalget.
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Rekrutterings- fastholdelses- og medlemsområdet
Begynderudvalget og mentorerne
Igen var vores onsdagsturneringer ramt af corona restriktioner. Alle turneringer blev dog afholdt,
men i de første 4 turneringer måtte vi aflyse fællessamlingen efter turneringen og en stor del af
det sociale i turneringen fik vi derfor ikke med. Men vi fik afviklet 26 onsdagsturneringer i 2022,
hvor deltagerantallet svingede mellem godt 30 og 48, som er det maksimale antal deltagere, vi kan
have med på en 9 hullers turnering.
Den sidste lørdag i september afholdt vi begyndermesterskabet. Turneringen blev afviklet over 15
huller og årest begyndermester blev Henrik Svendsen med 32 point. Takket være fine præmier fra
Vestjysk Bank, Shoppen, Mollerup og Winnie Bendixen, var der præmier til alle deltagerne.
Winnie Bendixen stod igen i 2021 for vores venskabsturnering med Silkeborg. Efter 1. runde i Mollerup førte Mollerup, med desværre var Silkeborg en tand for skarpe i returopgøret og vandt derfor samlet med bare 3 point. En stor tak til Winnie for at arrangere denne venskabsturnering.
Også i år har der været afholdt adskillige weekendkurser for nye golfspillere. Det første fandt sted i
slutningen af marts og her var klubhuset stadig lukket pga. Restriktionerne og da det så også var
en rigtig kold weekend med både sne og haglbyger, var det noget af en kold omgang. Ikke desto
mindre mødte alle tilmeldte frem og gennemførte kurset.
Heldigvis blev der varmere under de efterfølgende kurser og ialt har vi haft ca 90 nye golfspillere
igennem et prøveforløb, hvoraf ca halvdelen efterfølgende meldte sig ind i Mollerup.
Igen i år deltog Mollerup i golfens dag. Vi gentog konceptet fra 2020 med, at man skulle tilmelde
sig enten et formiddagshold eller et eftermiddagshold. Til både formiddags- og eftermiddagsholdet kunne vi melde udsolgt, og vi måtte endda afvise adskillige. Desværre kunne vi også konstatere, at det ikke var alle tilmeldte der følte sig forpligtet til at møde op, eller i det mindste sende afbud. Men vores koncept med at gennemføre introduktion til golfspillet i små hold, der cirkulerede
mellem forskellige stationer fungerede rigtig godt. Så det vil vi nok gentage i 2022.
Til slut en stor tak til de mange frivillige som gør det muligt at få afviklet alle begynderaktiviteterne. Vi kan altid bruge flere, så hvis der er nogen, der har lyst til at give en hånd med, så send en
mail til sonniksen@outlook.com.
Anton Sønniksen,
Fmd. f. Begynderudvalget.
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Juniorudvalget
Junior træningen er forsat i en god udvikling. Der er større tilgang til undervisningen, og mere
fastholdelse af spillerne.
Vi er i 2021 begyndt at spille mere på den store bane. Det giver mere sammenhold blandt spillerne. Vi er ikke helt der endnu, at spillerne begynder at spille turneringer i andre byer. Men flere og
flere får banetilladelse.
Martin Jørgensen,
Træner assistent.

Trivselsudvalget
Også i 2021 blev Trivselsudvalgets aktiviteter stærkt begrænsede pga. af corona situationen. Trivselsudvalgets vigtigste opgave er jo at skabe trivsel i klubben ved at samle medlemmerne om fælles aktiviteter. Det er svært, når der er forsamlingsforbud eller andre udfordringer med at mødes.
Eksempelvis måtte vi desværre også i 2021 droppe ’Store oprydningsdag’, som er en god, gammel
tradition i klubben. Vi håber, det lykkes at gennemføre ’Store oprydningsdag’ i 2022.
Det lykkedes – sammen med Begynderudvalget - at gennemføre ’Golfens dag’ d. 25. april. Et vellykket arrangement, hvor klubben havde ca. 90 besøgende. Rigtigt mange af dem meldte sig til et
begynderforløb. En stor tak til alle de frivillige, som gjorde det muligt at afvikle arrangementet.
I juli måned har vi tradition for at spille ’Sommergolf’ torsdag eftermiddag og aften. Det er golf
med vægt på det sociale. Plantorama plejer at være sponsor for en turnering om foråret, men da
den var aflyst, tilbød Plantorama at sponsorere ’Sommergolf’. Det var meget flotte præmier, der
blev uddelt efter hver af de 3 turneringer.
En stor tak til de frivillige, som har hjulpet ved ’Golfens dag’ og ved ’Sommergolf’. Uden jer kunne
vi ikke gennemføre arrangementerne.
Trivselsudvalget ser frem til, at det igen bliver muligt at gennemføre et fuldt årsprogram, så udvalget kan bidrage til at skabe samvær og hygge i klubben.
H.C. Ralking,
Konst. Fmd. for Trivselsudvalget.

Frivillige
Corona har også i 2021 haft stor betydning for udførelse af frivilligt arbejde. Dog er mange af de
frivillige mødt frem, når der var brug for deres hjælp, og med dygtig og målrettet planlægning af
diverse opgaver er mange af opgaverne blevet udført.
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De frivillige er mødt frem med stor moral og har gjort et fantastisk stykke arbejde. Det være sig på
banen, fugleudvalget, fejning af terrasserne samt alle øvrige opgaver, osv. - osv.
I er fantastiske ambassadører for den kultur, der løfter serviceniveauet for alle medlemmer i Mollerup Golf Club.
Stor tak til alle for jeres indsats, og tak til deltagelsen ved afslutningsarrangementet med spisning
og foredrag. Vi havde en hyggelig dag sammen. Jeg ser frem til en ny sæson 2022 med stor forventning.
Vi efterlyser stadig flere frivillige, som vil gøre en indsats for klubben. Der er mange og meget forskellige opgaver, der gerne skal udføres. Der er altid brug for flere hænder, der vil give en hånd
med for at højne serviceniveauet i vores hyggelige Mollerup Golf Club.
Benny Jepsen,
Frivillig koordinator
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