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Referat – BM # 3 28-6-2022 

 
Dagsorden 

 

1) Godkendelse af referat: møde # 2 fra 2. juni 2022. 

 
2) Godkendelse af dagsorden. 

 
3) Orientering siden sidst. 

 
4) Udvalg. 

 
5) Økonomi. 

 
6) Temaer / Fokusområder / projekter I 2022 

 

7) Eventuelt 

 

 Deltagere: 

Fra bestyrelsen: Anton Posselt Sønniksen, Benny Jepsen, Erwin Berngruber, Gert 
Nielsen, Patrick Czyz Bendsen, Carsten Skakkebæk, Louise Schmidt og Ulla 
Køpfli. 

 
Afbud: 

 

Desuden deltog: Jan Lauridsen (manager) og Anette Buun Syvertsen 

(sekretariatsleder). 
 
 

• Ad pkt. 1: Godkendelse af referat 

Referat er godkendt. 

 
• Ad pkt. 2: Godkendelse af dagsorden.  

Dagsorden blev godkendt 

 

 

• Ad pkt. 3: Orientering 
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Formanden:  

o Ladestander til el-biler kan etableres på 2 måder. Vi køber og installerer som klub, 

og kan dermed få en indtjening herpå, eller klubben etablerer en aftale via 
DGU. Da klubben er på kommunal jord, er der aftalt et møde med kommunen 

den 8. august, for at få klarlagt klubbens muligheder for etablering. 

o Formanden har afholdt møde med Board Office. Board Office vil blive brugt 

mere fremadrettet til mødeindkaldelser mm. bestyrelsesmedlemmerne anbefales 

derfor at hente den tilgængelige app, som letter brugen.    

Formanden afventer tilbud på en opgradering af klubbens version, så al 

dokumentation, legitimation vil være lettere tilgængeligt også i 
kommunikationen med banker og kommunen. 

o Test-projektet med Nordphos er i gang. Vandet må endnu ikke bruges til 

vanding, men Aarhus Vand og Aarhus Kommune bakker op om projektet. 

Tilladelserne er på vej, og forberedelserne er påbegyndt.  

o FU og redaktionen har haft møde omkring hvilke funktioner de har fremadrettet 

i forhold til den nye organisationsstruktur. Den nye hjemmeside, vil blive 

færdiggjort i vinterhalvåret, da administrationen pt. ikke har kapacitet hertil.  

Den nuværende hjemmeside skal så vidt muligt opdateres og udvalg / 

medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer er blevet opfordret til at gennemgå 
siderne. Gert Nielsen tager kontakt til redaktionen og finder i samarbejde med 

Carsten Skakkebæk en løsning på hvordan vi kan få den nuværende 
hjemmeside opdateret. 

 

 

Manager/Sekretariatet:  
o NO SHOW: Elin har nu ringet rundt til spillere med mere en 3 no show 2 gange.  

Allerede efter første opringningsrunde har det hjulpet markant. Grunden til no 

show er i nogle tilfælde misforståelser eller manglende viden om 
nødvendigheden af at bekræfte tiden. Fokus vil fortsat være herpå.  

o Greenfee aftaler: Nordic Golf Circle aftale hvor der kan spilles 2 gange pr. uge 

skal revideredes. JL følger op på aftalen. 

o MGC er inviteret med i en fritspilsaftale med Herning, Fredericia og Haderslev. 

Aftalen vil give klubbens medlemmer mulighed for at spille 5 gange pr. år på 
de andre baner uden omkostninger. Det afklares snarest om vi skal deltage. 

o Frivillighedsdag. Der er søgt kr. 80.000 til et dagsarrangement. Programmet er 

klar og der er fundet en facilitator for dagen. Dagen vil dog kun kunne 

gennemføres hvis MGC få det ansøgte beløb.  

o Den 8. august afholdes møde med Aarhus Kommune vedr. lejekontrakt. 

o I juni har der været afholdt 2 større arrangementer med AGF og 

Erhvervsklubben. Banen står godt og der var meget ros fra gæsterne.  

o Martin har pr. 1. juli opsagt sin stilling som Pro-assistent. Der forhandles pt. med en 

Pro-assistent fra en anden klub, som vi ønsker at ansætte på timebasis. 

o Gerly har samlet et stærkt team til boldopsamling på DR. Det er en stor lettelse for 
alle og det holder DR i gang hver dag.  

mailto:info@mollerupgolfclub.dk
http://www.mollerupgolfclub.dk/


Mollerup Golf Club 

Mollerupvej 7, 8240 Risskov 

Danmark 

info@mollerupgolfclub.dk 

+45 86 78 55 56 

www.mollerupgolfclub.dk 

CVR. nr. 16460400 

 

 

o Solcelleanlæg. Det undersøges for stor effekt anlægget giver. Dette slog ikke 
igennem på el-afregningen for 1. kvt. I år, men årsagen hertil var en stigning i prisen 
på el på 33%. Det forventes at bliver mere mærkbart på el-udgiften i den 
kommende periode. 

 

 
• Ad pkt. 4: Udvalg: 

 
o Udvalg 2022 

▪ Turneringsudvalg 
Louise Schmidt 

Jette Steen 
▪ Baneudvalg 

Jan Lauridsen 

Erwin Berngruber 
Ulrik Sørensen 

Jesper Lund 
▪ Erhverv & Sponsorudvalg 

Carsten Skakkebæk 
Jan Lauridsen 
Allan Jensen 

Anette Balshøj 
Niels Balshøj 

Peter Aagaard 
Lars Bisgaard 

▪ Eliteudvalg 
Ulla Køpfli 
Louise Schmidt 

Thomas Egholm Mouritsen 
Christian Hansen 

Mathilde Mathiasen 
Torben Søby 
Nicolai Dahl 

Chris Gam Andersen 
Mads Malmmose Sørensen 

▪ Begynderudvalg 
Anton Sonniksen 

Svend Erik Have 
Birthe Schmidt Andersen 
Winnie Bendixen 

Tina Melholt 
Ellinor Carstensen 

Claus Nielsen 
Hanne Jakobsen 

Knud Høgh 
Sven Nielsen 
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Claus Dahl 
▪ Ejendomsudvalg 

Erik Bech Nielsen 
Jan Lauridsen 

▪ Juniorudvalg 
Maria Louise Køpfli 

Dora Kirkeby Kjærsgaard 
Louise Foxdal Schmidt 

▪ Handicap og Regeludvalg 

Merete Grønvold 
Annette Hvass 

▪ Amatør- og Ordensudvalg 
Jesper Abel 
Henrik Vinther Jensen 

Gitte Jakobsen 
 

 

• Ad pkt. 5: Økonomi 

 
o Ledelsesrapporten pr. 31. maj viser at budgettet holdes, dog med afvigelser på 

enkelte poster. 

• Medlemskaber ligger lidt over budget 

• Sponsorer er lidt under, men der er et par i pipeline 

• Andre golfindtægter er under budget. Dette skyldes primært 

manglende omsætning på DR, grundet de mange problemer 
med GolfMore-systemet.  

• Klubhusomkostninger ligger over budget grundet markante pris- 

stigninger. Udgifter til indoor og bag-laden endte også over der 

projekterede.  

• Cafe/Restaurant laver i juni en rekord måned. Dermed hentes 

en stor del af omsætningen, som manglede fra foråret.  

• Banen har også haft store omkostninger, særligt grundet 

prisstigning på gødning, og græsfrø.  

De generelle prisstigninger og nye tiltag grundet pesticid-forbud 
har betydning for omkostningerne, men Ulrik holder nøje øje 

med det.  
Topdress af fairway afventer til næste år, da sæsonen er 

fremskreden.  
   
Regnskab for 1. halvår 2022 ligger klar om ca. 14 dage. 

 

 

• Ad pkt. 6: Temadrøftelser / fokusområder / projekter. 

 
o Banens tilgængelighed 
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o Klubber i klubben vil blive inviteret til et evalueringsmøde. På 
mødet vil følgende emner blive taget op: 

▪ Spilledage skal fordeles, så damer og herrer er ligestillet. 
▪ Banens lukning i forhold til baglæns gunstart og antal af 

deltagere.  
▪ Rettigheder til KiK som favoriserer en lille procentdel af 

klubbens medlemmer 
o Sammenlægning af tider 

▪ Dette gøres konsekvent og mange er begejstret for dette.  

▪ 3 og 4 bolde har fortrinsret jf. Ordens- og etikettereglerne. 
 

o Kommunikation 

o Forbedret kommunikation – bunkerkanter 
▪ Vigtigt at der informeres om arbejdet på banen.  

▪ Det er en svær balance i hvorledes banens skal 
udformes, men det er baneudvalget og 

chefgreenkeeper som har det afgørende ord.  
▪ Henvendelser skal altid sende til rette udvalg, som vil 

behandle den.  
o Rekruttering og fastholdelse 

o Hvordan kan vi bruge Business Intelligence 

Dette værktøj skal i fremtiden tages i brug bl.a. med henblik på 
optimering på følgende områder:  

▪ Banens belægning og prisdifferencering på greenfee 
▪ Medlemmernes sammensætning og profil med henblik 

på markedsføring 

o Klub 37 v. Anton 

o Ændringer i Klub37 fremover (bilag) 

▪ Et medlem har foreslået en længere periode med gratis 
deltagelse. Dette blev ikke vedtaget, da ændring kan 
være vanskelig at håndtere.  

 
• Ad pkt. 7: Evt. 

 

Måtter på Par-3 banen bør forbedres og skiltning skal optimeres. 

 

 

 

 

 

Næste møde tirsdag den 23. august 
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