REFERAT - BESTYRELSESMØDE D. 23. AUGUST
Mollerup
Møde nr. 4

1.

Godkendelse af referat,

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Orientering siden sidst

4.

Økonomi

5.

Temadrøftelse

6.

Projekter

7.

Eventuelt
Deltagere
Anette Buun Syvertsen, Anton Posselt Sønniksen, Benny Jepsen, Carsten
Skakkebaek, Erwin Berngruber, Gert Nielsen, Jan Lauridsen, Louise Foxdal
Schmidt, Patrick Czyz Bendsen, Poul Lindberg

Deltager ikke
Ulla Køpfli

Side 1

1.

Godkendelse af referat,

Formål

Godkendt referat af d. 28. juni

2.

Godkendelse af dagsorden

Formål

Ingen bemærkninger

3.

Orientering siden sidst

Emner

a) Formanden
b) Golfmanageren
c) Udvalgene

Orientering

A. Formanden:
• Der har været afholdt møde med Århus Kommune. Dette
uddybes under punkt 6.
• Cafeen har haft travlt og er kommet godt igennem sommeren.
B. Manager:
• Tilskud fra Aarhus kommune til toiletter og tordenhytter er i
dag kommet til banken.
• Der arbejdes på nye oversigtskort / skilt til gavlen på klubhuset
og forslag hertil blev vist.
• Der er stadig tilgang af medlemmer i alle kategorier.
• Efter at GolfMore automaten er kommet i aktion, kan vi se, at
der lejes en del udstyr. Vi har fået et tilbud fra Martin om køb
af nye herre-sæt, som trænger til at blive opgraderet.
• Martin har besluttet at lukke shoppen. I den forbindelse får
han en primær plads i kommende KlubInfo, så medlemmerne
kan blive informeret om årsagen hertil, samt vigtigheden i af
de får indløst gavekort inden selve lukningen.
C. Udvalgene:
• Sponsorudvalget: Formuepleje er ny sponsor, de vil afholde
middagsarrangementer i klubben for klubbens medlemmer.
• Alle der kunne kende til mulige sponsorer, må gerne give
sponsorudvalget besked.
• Cafeen: Åbningstiderne kommer fremadrettet til at følge
solnedgang og aktiviteten på banen. De bliver derfor mere
fleksible, og vil blive offentliggjort med én uges varsel på
hjemmeside og i cafeen.

Side 2

Der har været forespørgsel på at holde længere åbent om
fredagen. Karen har derfor trukket statistik på salget i det
tidsrum. Salget har vist sig at være meget minimalt og ikke
rentabelt.
Cafeen arbejder på aktiviteter hen over vintersæsonen ex.
”Gourmet aftener” og vinsmagning for klubbens medlemmer.
På nuværende tidspunkt er der også reservationer på
konferencer og selskaber.

4.

Økonomi

Emner

a) Halvårsregnskab
b) Budget for resten af året
c) Seniorordning for buggy

Halvårsregnskab

Halvårsregnskabet viser en mindre omsætning end forventet og lidt flere
udgifter en budgetteret.
Den manglende omsætning skyldes primært udfordringerne med driving
range og udlejningsmodulet i foråret.
Prisstigninger er den primære årsag til overskridelserne på udgiftssiden,
særligt brændstof, gødning samt øvrige daglige forbrugsvarer.
Estimat for årets resultat. Holder vi fast i den stramme økonomistyring,
kan vi komme ud med det budgettere resultat.

Resten af året

På trods den stramme økonomistyring vil vi stadig prioritere banen, som er
vores vigtigste aktiv.
Pesticid forbuddet kræver at der skal gødes og vandes anderledes og mere
end før.
Vandet der bruges til vanding, er ikke af den bedste kvalitet i forhold til
banens pleje, og vi har derfor haft en specialist ude og se på hvad vi kan
gøre.
Løsningen er et syreanlæg, som kan styre PH-balancen i vandet. Ligeledes
mangler vi en pumpe, for at få mere tryk på vandingsanlægget.
Bunkerkanter har også behov for fokus, hvilket vil blive prioriteret højt.
Ulrik skal indhente tilbud på syre/pumpe anlæg, forventeligt vil det være
en udgift på ca. kr. 150.000 og afvente et ”go” fra bestyrelsen, hvis det
findes økonomisk ansvarligt.
Bestyrelsen vil søges anlægspuljen for idræts- og fritidsfaciliteter i midt
september til syreanlæg og pumpe.
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Seniorordning for
buggy-leje

Der er kommet et forslag til bestyrelsen herom. Der eksisterer allerede
mulighed for at alle i alderen 70+ kan købe 10 klip til kr. 1.250.
Dette sættes på hjemmesiden (også på seniorklubbens side.) Seniorerne
skal dog være opmærksom på at klubben har et begrænset antal buggy’s,
så det vil være ”først til mølle”.

5.

Temadrøftelse

Emner

a) Golfspilleren i centrum
b) Shoppen

Golfspilleren I
Centrum

Der udsendes opfordring til medlemmerne om deltagelse i undersøgelsen,
da et større antal besvarelser vil give det bedste grundlag til det videre
arbejde.

Shoppen

Shoppen: Ledelsen arbejder på at finde en ny samarbejdspartner, og vil
have et oplæg til næste bestyrelsesmøde. Alternativt vil der arbejdes på en
løsning, som klubben varetager med de mest nødvendige golfartikler.

6.

Projekter

Emner

a) Ladestandere
b) Lejekontrakt herunder Peters Gård
A) Ladestandere – DGU har indgået en aftale med Norlys. I denne
aftale er vi godkendt til 2 standere. Aftale er 10-årig, og Norlys
bestemmer prisen på el. Det vil kun være muligt at opsætte flere
standere, hvis Norlys synes det er en god ide.
Det blev besluttet at sige Nej tak til denne løsning.
B) Der forefindes ingen lejekontrakt på Petersgård arealet, men
klubben har brugsret.
Kun ved en politisk beslutning om væsentlige besparelser på
området for Sport & Fritid kan en evt. leje komme på tale.
Vejprojektet med tilkørsel til motorvejen via P.O. Pedersens vej,
kendte repræsentanterne fra Sport & Fritid umiddelbart intet til,
men de har efterfølgende vendt tilbage med følgende: Det er
principskitser, som ikke vil blive bragt i spil, før hele området er
færdig udbygget.
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Vi følger dette tæt og vil agere hvis der sker noget.
FU har på mødet med Aarhus Kommune forsøgt afklaring af
bygningskrav m.m. på Peters gård arealet. Vi skal have en
afklaring på hvad vi må i forhold til lejekontrakt og brugsret på
Peters gård arealet. Gert afventer svar fra Byg & Miljø vedr. krav til
evt. byggeri.
Shortgame-området og tilskuddet hertil kan udskydes, hvis det er
nødvendigt.

7.

Eventuelt
Anton har fået en henvendelse fra et medlem vedr. gæst som blev afvist
pga. for højt handicap.
Information af handicapbegrænsning for gæster, står på hjemmesiden
under punktet ”Gæster”. Ofte tillades det dog at spille alligevel, men det
kræver en personlig henvendelse til sekretariatet.
Der er ønske om markise, som kan være en fordel for seniorklubben, når
Mollerupsalen er optaget. Dette undersøges nærmere.
Planen for Frivillige turneringen er godkendt og invitationer udsendes.
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