
 

Referat 
 

fra Torsdagsherrernes generalforsamling 

 

Torsdag den 8. december 2022. 
  

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af 2 stemmetællere 

4. Bestyrelsens beretning v. Thomas Mohr Rasmussen 

5. Fremlæggelse af klubbens reviderede årsregnskab til godkendelse v. Jesper Abel 

6. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år v. Jesper Abel 

7. Behandling af indkomne forslag  

8. Valg af formand, Thomas Mohr Rasmussen – genopstiller 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: 

- Nils Victor Jensen - genopstiller 

- Hans Houlind - genopstiller 

- Jesper Abel – genopstiller 

- Erik Bech Nielsen – genopstiller ikke 

(bestyrelsen indstiller Anders Porse til nyvalg) 

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

11. Valg af 1 revisor 

12. Valg af 1 revisorsuppleant 

13. Eventuelt 

 

Pkt. 1  Der var 17 deltagere til TH-generalforsamling. Bjarne Hansen blev valgt som dirigent. Bjarne 

konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og der ikke var indkomne forslag 

til pkt. 7.  

 

Pkt. 2  Thomas Mohr Rasmussen tilbød sig som referent. 

 

Pkt. 3  Stemmetællere blev valgt. 

 

Pkt. 4  Bestyrelsens beretning v. Thomas Mohr Rasmussen 

 

Referenten henviser til formandens udførlige, skriftlige beretning, som man kan finde på TH-  

hjemmesiden. 

Formandens beretning blev godkendt, og følgende spørgsmål blev stillet/kommenteret i en 

efterfølgende diskussion: 

- Der var en livlig diskussion af problemstillingen med, at en del medlemmer (især 

de arbejdende) har ytret, at de vil melde sig ud af TH, hvis man ikke løser proble-

merne med de sene udslgstider i september/okt. Man kan ikke nå at spille 18 hul-

ler. Medlemmerne har selv foreslået, at man kun spiller 9 huller fra mid-septem-

ber.  

Alle tilstedeværende – ikke mindst bestyrelsen – bakkede op om, at der SKAL fin-

des en løsning, som tilgodeser de berørte medlemmer. Bent Hansen var til stede 



på generalforsamlingen og fremførte deres synspunkter på en god og detaljeret 

måde.  

Mulige forslag til løsning af problemet: a) Spille x-antal torsdage i i sommerferien 

b) reducere antal tællende matcher til 8 stk c) reducere antallet af huller til ek-

sempelvis 13-15 spillede.  

Nils Victor og bestyrelsen er fremkommet med et forslag, som kunne være en løs-

ning: Golfbox kan selv regne ud, hvordan en score for 18 huller ville være, selvom 

man kun spiller 13-15 huller.  

Nogle spillere argumenterede med, at så kan der opstå et problem med, at man 

ikke kan spille ”drømmerunden”. Løsningen bliver muligvis, at ”drømmerunden” 
kun tæller med frem til eksempelvis 1. september. Eller at man spiller ”drømme-
runden” på samme måde som tirsdagspigerne. 

Bestyrelsen vil tage initiativ til en dialog med de berørte spillere om ovenstående 

løsningsmodel i håb om at fastholde dem som medlemmer. Samtidig er bestyrel-

sen på generalforsamlingen blevet bekendt med, at de nye spillere indimellem 

måske føler, at der ikke altid er ”god tone” fra nogle af de gamle TH-medlemmer 

til nogle af de nye TH-medlemmer. Det falder – desværre – i tråd med, at forman-

den i sin beretning følte sig nødsaget til at indskærpe over for alle TH-medlem-

mer, at man skal udvise ”god stil” over for sine TH-kolleger – såvel som øvrige 

medlemmer af Mollerup Golf Club.  

  

Pkt. 5 Regnskab 2022 blev uddelt – og kasserer Jesper Abel fremlagde klubbens reviderede 

årsregnskab til godkendelse.  

Der var enkelte detailspørgsmål til regnskabet, som kassereren på udmærket vis besvarede. 

Jesper Abel nævnte, at efter aftale med revisor vil man næste år tilstræbe at beskrive 

enkeltposter i regnskabet i større detaljeringsgrad end det er tilfældet i det eksisterende 

regnskab. Regnskabet blev således efterfølgende godkendt. Underskud for året 2022 på kr. 

12.165,16. Men Torsdagsherrerne har fortsat en positiv kassebeholdning på kr. 

25.433268,15. Der var enighed om, at ikke skal akkumulere overskud. Men bestyrelsen vil 

alligevel iværksætte nogle tiltag, som kan minimere et eventuelt underskud i 2023 (ikke 

afspejlet i budget for 2023). Se formandens beretning for en beskrivelse af disse forslag. 

 

Pkt. 6 Kasserer Jesper Abel fremlagde budget for 2023. Budgettet blev godkendt.  

 

Pkt. 7  Ingen forslag fra medlemmer eller bestyrelse. 

 

Pkt. 8  Valg af formand: Thomas Mohr Rasmussen blev genvalgt. Ingen modkandidat. 

 

Pkt. 9  Valg af bestyrelse medlemmer:  

- Genvalg til Jesper Abel, Nils Victor Jensen, og Hans Houlind. Ingen modkandidater.  

- Nyvalg af Anders Porse, som blev indstillet af bestyrelsen. Ingen modkandidat. 

Anders Porse præsenterede sig selv med en særdeles spændende profil, som 

bestyrelsen og TH nok skal få glæde og gavn af i de kommende år. 

 

Pkt. 10 Valg af 2 suppleanter:  Torben Søby (1. suppleant og ingen modkandidat) og Michael Hviid 

(2. suppleant og ingen modkandidat). 



 

Pkt. 11  Valg af 1 revisor: Henrik Vinther blev valgt. Ingen modkandidat. 

 

Pkt. 12  Valg af 1 revisor suppleant: Peter Jensen blev valgt. Ingen modkandidat. 

 

Pkt. 13  Eventuelt: 

Der var ingen punkter til eventuelt. 

 

Thomas Mohr Rasmussen takkede de fremmødte for deres aktive deltagelse på 

generalforsamling.  

Og konstaterede i øvrigt, at der kun var 6 deltagere til årets julefrokost.  

 

   

 

 

Referent: Thomas Mohr Rasmussen 

10. december 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Torsdagsherre 

 Mollerup Golf 

Club 
 
 
 
 

Driftsregnskab for året 2022 
 

T 
Resultat 

2022 
Resultat 

2021 
8udget 
2022 

Budget 2023 

INDTÆGTER: 
 
Medlemskontingent, matchfee mm    116.316,25 

 

 
112.340,75 

 

 
  110.000 

 
 
          115.000  

 
INDTÆGTER I ALT 116.316,25 112.340,75 110.000   115.000 
 
UDGIFTER:     

 
Bespisning og venskabsmatcher 

 
88.705,45 

 
85.163,00 

 
80.000,00 

 
85.000,00  

Præmier 31.507,63 25.391,50 25.000,00 28.000,00 
Diverse 1.218,53 1.978,40 2.000,00   1.000,00 
Indgravering 844,00 555,00 1 000,00   1.000,00 
Gebyr mobile pay rn.m 6.205,80 3.735,74 1.500,00    5.000,00 

 
UDGIFTER I ALT 

 
128.481,41 

 
116.823,64 

 
 109. 500 

 
   120.000 

 
 
OVERSKUD/UNDERSKUD 

 
 

(12.165,16) 

 
 

(4.482,89) 

 
 

500 

 
 

     (5.000) 

 
Likviditet 08/12/2022  
Underskud 2022 

 
37.433,31 
·12.165,16 

   

Likviditet pr 24/11 2022          25.268,15 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formandens beretning for 2022 – Torsdagsherrerne, Mollerup Golf Club 
 
8. december 2022  
 
1. Spillet og banen 
Spillemæssigt har det igen været en forholdsvis tør sæson – i særdeleshed i det tidlige forår (marts/april), 
hvor vi oplevede meget flotte scores. 
Banens tilstand har igennem sæsonen været god. Greenkeeperne har færdig-renoveret en række af bunkerne 
(skåret og nyt sand) – og det arbejde har hjulpet meget på totaloplevelsen. Det har også hjulpet meget med 
dræningsarbejdet på hul 4.  
Der er lavet flere andre tiltag. Der er plantet træer imellem fairways hul 5 og hul 9. Bunkeren er blevet slettet 
ved green hul 17. TH står lidt uforstående over hvorfor – og skal banen så rates om …? Der er sket en 
renovation og flytning af teestedet hul 15. Der bliver sikkert godt.  
En del TH-medlemmer er ærgerlige over banens stand inden klubmesterskaberne. Hvorfor prikler og sander 
man greens umiddelbart før klubmesterskaberne? Mollerup Golf Clubs (MGC) ledelse må i dialog med 
grenkeeperstaben, så perioden omkring klubmesterskaberne fredes i de kommende år. Dette er også blevet 
anbefalet af Thomas på det årlige Kik møde i november. 
 
Alt i alt en stor tak til greenkeeper staben for arbejdet i den forgangne sæson.  
Ønsker til banen fremadrettet fra TH-medlemmer: 

1. Udjævning af driving range 

2. Fortsat udjævning af huller i græsset ved greens, eksempelvis hul 2 og 3 og 15 

Vintersæson 2021-2022 blev spillet fra dame-tee stederne. Thomas har sidste år henvendt sig til klubbens 
ledelse med en forespørgsel om, at vi i 2022/2023 vintersæsonen kan spille fra herre tee-stederne. Der er nu 
sat udslagsmåtter op ved herreteesteder, så det er en mulighed. Selve teestederne er fortsat lukkede for udslag 
fordi MGC ønsker at undgå unødig slitage.   
TH har på Kik mødet over for ledelsen påpeget, at vi finder det urimeligt, at vi har det suverænt dyreste 
kontingent i Østjylland, når vi ikke kan spiller hullerne 1-4 samt 14-16 allerede fra 1. november og nogle 
gange helt ind i april måned. Forslag som kompensation (ment lidt som en spøg og sagt med et glimt i øjet): 
MGC betaler gebyret for Mergolf til de medlemmer, som måtte ønske at spille ”rigtig” golf om vinteren – 
eller MGC betaler for x-antal gratis timer i vores nye indoor golf center. 
 
Angående etablering af golfsimulator i bagladen. Turnering for TH-medlemmer …? Der bliver ikke en isole-
ret TH-turnering. Det er også oplevelsen hos nogle TH, at priserne for at spille er for høje. Ingen af TH-be-
styrelsesmedlemmerne forventer at deltage af forskellige personlige årsager. 
 

2. Nye medlemmer 
Det er egentlig gået særdeles fornuftigt. Mange nye er kommet til (ca. 15) – også en del under 50 år – og en-
kelte tidligere medlemmer er vendt tilbage. Vi er pt 100 medlemmer (plus 1 passiv) – det samme som sidste 
år. Men som man kan se, har der også været en afgang.  
 
 
Vi har igen i år lavet en gennemgang af medlemslisten og ajourført samtlige email adresser. Vi er fortsat 
med den særlige ”klub i klubben” for de nye medlemmer. Det bliver taget godt imod – og brugt. Vi er glade 
for de nye medlemmer.  
 
En del medlemmer (de arbejdende) har ytret, at de vil melde sig ud af TH, hvis man ikke løser problemerne 
med de sene tider i september/okt. Man kan ikke nå at spille 18 huller. Medlemmerne har selv foreslået, at 
man kun spiller 9 huller.  
Andre forslag: Spille i sommerferien – reducere antal tællende matcher til 8 stk – reducere antallet af huller 
til 13-15 spillede.  



Nils Victor kom op med et forslag, som der var flertal for: Golfbox kan – vist nok - selv regne ud, hvordan 
en score for 18 huller vil være, selvom man kun spiller 13-15 huller. Det præsenterer bestyrelsen nu for TH-
spillerne som en mulig løsning på denne generalforsamling. TH-bestyrelsen ønsker at imødekomme 
spillerne, idet mange af dem er yngre og dermed vigtige for fødekæden ind til TH – og vi har derfor 
opfordret dem til at deltage i generalforsamlingen, hvor man så kan tage en fælles diskussion under 
punktet ”eventuelt”. 
 
Vi har indskærpet ved sæsonstart, at vi alle har en forpligtelse til at tage et nyt medlem med rundt på banen 
..! Vi har igen i år haft enkelte henvendelser fra potentielle nye medlemmer med handicap 40 +, og de med-
lemmer henviser vi typisk til begynder onsdage eller klub 37. TH har på KiK mødet i november igen i år for-
holdt sig lidt kritisk til klubbens begynder træning. Det samme gør de øvrige KiK.  
 
 

3. Afvikling af matcher: 
Hcp-regulering sker fortsat løbende igennem sæsonen. Nils Victor står for det via Golfbox. Vi ”strammede” 
op og indskærpede ved sæsonstart 2022, at vi er nødt til at følge ”reglerne” – samt at alle spillere fortsat 
fremadrettet skal angive deres DGU-nummer på scorekortet ved underskrift. Vi har i 2022 anvendt 
webbaseret tilmelding – betaling – og resultatopgørelse. Det er lykkedes – dog med enkelte udfald ved 
resultatformidling under årets Ryder Cup. Bestyrelsen vil igen i 2023 indskærpe over for medlemmerne, at 
alle resultater fra matcherne om torsdagen SKAL være indtastet i Golfbox senest kl. 22.00.  
 
Bestyrelsen har i år oplevet klager fra nogle medlemmer over ”dårlig opførsel” fra andre medlemmer (ikke 
lukke igennem, ingen undskyldninger, slag fra tee-sted inden bolden foran er langt nok væk).  
 
Bestyrelsen vil gerne indskærpe, at selvom vi hos TH er en temmelig ”konkurrence-betonet, broget flok”, så 
SKAL man altid udvise ”god stil”. Golf er en gentleman sport. Og bestyrelsen finder det desuden 
lidt ”træls”, at vi bestyrelsesmedlemmer skal fungere som dommere imellem ”de stridende parter”.  TH-
spillerne burde være voksne nok til at klare det imellem sig med en undskyldning. 
 
 
Erfaringer fra samarbejdet med restauranten i 2022 er positivt: 

- Karen, kokkene og tjenerne er fortsat servicemindede 
- Vi har gennemgående været tilfredse med maden 
- Men det er ikke en gourmet restaurant – og skal heller ikke være det ….. 
- Meget begrænset menukort – må gerne veksle lidt mere i løbet af sæsonen …. 
- Cafeområdet og maden er ikke attraktiv nok til, at man vil invitere venner på middag . 
- Enkelte fejltag ved TH-arrangementer – men ellers er TH tilfredse med mad- og servering (for-

slag om forskænkning af store øl godt modtaget) 
 
Samarbejdet med Aadalen og Lyngbygaard  
Tre-klub samarbejdet fungerer fortsat fint. Vi vandt i år samlet over Aadalen og Lyngbygaard. Vi vandt med 
godt 2.5 point i Mollerup – blev nr. 2 hos Aadalen med 0,5 point – og blev nummer 3 i Lyngbygård.   
                                
Det samlede resultat af sidste match i Aadalen onsdag den 17. august: 
                       
Mollerup:        59,70 (efter 2 runder)   +  32,83  =   92,53 
Aadalen:          58,48  (efter 2 runder)  +  33,37  =   91,85 
Lyngbygaard:  57,40  (efter 2 runder)  +  28,80  =  86,20  
 
Et meget flot gennemsnit, som vi spillede os til hos Aadalen (32,83) - og som resulterede i den samlede sejr.  
 



I lyset af resultaterne – skal vi så i lighed med de to andre klubber – have kvalifikationsrunder som afsæt for 
udtagelse af de 30 deltagende spillere? Bestyrelsen mener det ikke. I 2020 (blev vi en meget snæver nummer 
2 uden at have fordel af hjemmebanen) og i 2022 vandt vi uden. 
 
Mobilepay: Blev afmeldt fra 2022 sæsonen. Jesper Abel vil fortælle mere om det under regnskabsaflæggel-
sen. Så betaling af kontingent og matcher foregår nu 100% via Golfbox.  
 
Vores egen gennemgående turneringer: 

Vinderne A,B,C:  
A-Rækken: Peter Jensen 
B-Rækken: John Rasmussen 
C-Rækken: Thomas Mohr Rasmussen  

 
Hulspil: Thomas Østergaard og Ejnar Tøstesen 

  
Drømmerunden:  

           A: Gerner Lykke   
           B: Henrik Vinde   

                                 C: Jeppe Isaksen 

 
Matchen mod Kalø: Mollerup vandt – meget stort. Bestyrelsen har overvejet det fortsatte samarbejde med 
Kalø. Vores egne medlemmer bakker ikke voldsomt op om matcherne. Men vi har besluttet at tage yderli-
gere et år – og så evaluere. Thomas har talt med Peter Grünbaum om, at en del TH-medlemmer følte sig ”til-
overs” forrige år hos Kalø, fordi de afviklede deres egen tællende runde samtidig med venskabsmatchen. Pe-
ter G. har lovet, at det ikke vil ske i 2023.  
 
Kr. Himmelfartsdag: Meget fin tur til en spændende bane i Hvalpsund, hvor det desværre blæste kraftigt. 
Men en god tur, hvor vi fik en god frokost. Turen går til Viborg Golf Club i 2023. 
 
 
Rasmus Klump match i august:  
Vi fortsætter gerne – og der var mange deltagere i år. Det er blevet præciseret over for klubben, at det er en 
åben klubturnering for alle klubbens medlemmer, som derfor vil figurere på klubbens turneringskalender. 
Damerne vandt i år stort, så vi har revanche til gode næste år, hvor TH står som arrangør. Måske en lørdag. 
 
Og der var Ryder Cup. Der blev spillet foursome om formiddagen  (par match) og singler om 
eftermiddagen. 
Roookies vandt samlet 10-8. Så efter at have tabt i fire år i træk, lykkedes det endelig igen at vinde. Og det 
er nu nok meget godt for konceptet i Ryder Cup.......! Se billede på hjemmesiden. 
 

4. Meddelelser fra bestyrelsen for Mollerup Golf Club (via møde for klubber-i-klubben i novem-
ber): 

- Man diskuterede igen de kvalifikationer, som nye medlemmer stiller op med. Det opleves, at mange 
nye medlemmer er for dårligt klædt på til at spille på 18-hullers banen.  

- MGC og sekretariatet ønsker at begrænse spildet af ledige tee-tider ved KiK gunstarter. Og man 
ønsker at kunne lægge greenfee betalende spillere ind på KiK forhåndsreserverede tider – for TH’s 
vedkommende er det så om torsdagen. TH-bestyrelsen har forståelse for, at vi alle skal forsøge at fri-
gøre ledige tider til klubbens generelle medlemmer. Men det er vores holdning, at greenfee spillere 
aldrig må få fortrin for klubbens egne spillere! Tidsrummet 15.00 – 16.30 bør ikke begrænses i ly-
set af vores arbejdsramte medlemmer. TH-medlemmer har visse goder i kraft af at være en del af en 
KiK – men vi lægger trods alt også 40.000 kr i præmiepenge hos klubben – og vi understøtter i høj 
grad salget i klubbens restaurant og cafe!! TH-bestyrelsen er blevet præsenteret for en række forslag 



som mulige løsninger til at finde mere spilletid til klubbens øvrige medlemmer – og vi vil indgå i en 
positiv dialog omkring det – og ligesom vi vil komme med vores svar og forslag. Overordnet betrag-
tet oplever TH bestyrelsen, at MGC i stigende grad forsøger at stramme op, hvor de kan stramme op. 

- Der er udarbejdet en rammeaftale for MGC og KiK. 
- Gunstarter skal fremadrettet afvikles som 4-bolde. 
- Boldrenden blev fjernet i 2022: 43% utilfredshed med ledige tider i 2021 – og 36% utilfredshed i 

2022. 
 

 
Diverse for TH:  

- Vores økonomi er fortsat sund – selvom vi har i år har et større underskud – men vi har stadig en so-
lid kassebeholdning (23.00 kr.). Bestyrelsens holdning er, at vi ikke skal akkumulere overskud – og 
at kassebeholdningen godt kan tåle en nedbringelse over de kommende år. Bestyrelsen opererer in-
ternt med en række forslag til at ramme break even næste år: Egenbetaling ved gunstarter hæves til  
kr. 150 og egenbetalingen til Kr. Himmelfartsturen hæves til kr. 500. Vin indkøbes i detailhandelen 
til uddeling som præmier ved gunstarter. 

- Præmiebeviser kan fremadrettet også bruges i pro-shoppen og til vores træner. 
- Golf Fitness holdet med start november 2021 hos Motus Fitness i Egå har ikke været en succes.  
- Turneringsstart 2023 er forventeligt den 13. april. 

 
 

5. Hvad kan vi gøre bedre – og hvad har vi gjort i 2022:  
- Hulspilsturneringen har det været en del problemer med afviklingen af. Nogle spillere har været 

ALT for langsommelige med at få afviklet deres kampe. Der er blevet trukket lod – og det har afsted-
kommet klager. Og Erik har fået dumsmarte kommentarer med på vejen. Det er simpelthen for ringe, 
at man lader sin frustration over ikke at have fået afviklet sin egen runde gå ud over administratoren. 
Som konsekvens har TH-bestyrelsen diskuteret, om vi skal sætte hulspilsturneringen på pause i 2023. 
Men vi fortsætter i 2023 – og det vil blive indskærpet, at en overskridelse af deadlines vil med det 
samme medføre lodtrækning imellem to spillere! 

- Vi blev bedt om at lave TH hjemmesiden mere brugervenlig. Det har vi ikke kunnet opfylde. Nils 
Victor blev sidste år informeret om, at hele klubbens hjemmeside skulle revideres. Det er tilsynela-
dende endnu ikke sket. Men set i det lys virkede det omsonst at foretage de store ændringer. 

- Det er bestyrelsens holdning, at såfremt man spiller om torsdagen, så SKAL man også indberette sin 
score.  

- Det er sket tre gange i år, at vores tider ikke et blevet respekteret. Thomas mener, at for mange en-
keltpersoner har adgang til at reservere tider i Golfbox (Sean, Anette, Jan, Knud, xxx). Ikke alle ken-
der tilsyneladende vores aftaler om fortrinsret kl. 14.30 – 17.00. Thomas har påtalt det på KiK mødet.  

-  
 

TH´s afsluttende bemærkninger: Tak til alle medlemmer, tak til de frivillige, tillykke til vinderne. 
 
Og tak til MGC, tak til Hans for afvikling af drømmerunden, tak til Erik for afvikling hulspilsturneringen – 
tak til Jesper, som altid har styr på økonomi og præmierne – og kæmpe tak til Nils Victor for planlægning 
og afvikling af matcher samt Ryder Cup samt resultatopsamling og administration.  
 



 
 
En særlig tak går desuden til det afgående bestyrelsesmedlem: 

• Erik Bech Nielsen får her en TH-trøje for det fine arbejde for TH-bestyrelsen igennem en årrække 

 
 
 
8. december 2022 
Thomas Mohr Rasmussen, formand for Torsdagsherrerne  


