
 

 
Side 1 

REFERAT – BESTYRELSESMØDE 
1. November 2022 

Mollerup 

Møde nr. #6 

 

 

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, Erwin 

Berngruber, Gert Nielsen, Jan Lauridsen, Louise Foxdal Schmidt, Patrick 

Czyz Bendsen, Ulla Køpfli 

  

 Deltager ikke 

 Carsten Skakkebaek, 

  



 

 
Side 2 

1. Godkendelse af referat, 

 Referat fra bestyrelsesmøde 27. september 2022 godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 Mail fra Carsten Skakkebæk behandles under pkt. 3 

 Dagsorden godkendt 

 

3. Orientering siden sidst 

 a) Formanden 

b) Golfmanageren 

c) Udvalgene 

 

a) Formanden 

 

Patrick har været til DGU Regionalmøde i Ørnehøj Golfklub og fremhæver 

følgende hovedpunkter fra DGU: 
 

• 2023 forventes at blive et svært men spændende år. 

• Kan klubberne fastholde medlemmerne? 

DGU anbefaler dette som et 

opmærksomhedspunkt. Økonomien bliver 

stram, og de anbefaler at der skal afsættes 

ekstra midler til driftsomkostninger. 

• Oplæg fra Jonas Meyer i forhold til fastholdelse af 

medlemmerne, med input til hvilke områder klubberne kan 

se på. Det anbefales at etablere et rekrutteringsudvalg, hvis 

ikke klubben allerede har det. 

• Easy access sport ‐ padel, tennis, squash er populært. Det er 

udfordrende for Pay&Play baner at kun medlemmer kan 

bestille tider.  

DGU arbejder på en løsning for booking på Pay&Play baner 

for ikke DGU medlemmer, men opfordrer også klubberne til 

at arbejde på en løsning. 
 



 

 
Side 3 

 

Gavedonation 
 

Klubbens medlemmer vil i løbet af kort tid modtage brev fra 

bestyrelsen, som håber at medlemmerne med en donation vil 

hjælpe til at klubben igen i år kan søge om momskompensation. 
 

 

b) Golfmanager 
 

Medlems status. Deadline for udmeldelser er nu passeret, og samlet set er 

der en lille tilgang af medlemmer i 2022. 
 

De unge som skifter til et højere kontingent gruppe, vil blive 

informeret herom i den kommende tid, og kan medvirke til at 

tallet ændres. 

 

Indoor Golf er kommet i gang og medlemmerne er begyndt at købe 

månedskort og booke tider. Tiderne for booking skal udvides, så booking 

kan foretages mellem kl 6 og 23 alle dage. 
 

Teestedet på hul 15 er nu færdig etableret. 

Desværre er der blevet slået bolde fra dette trods afspærring. Det 

er bekymrende at ikke alle medlemmerne udviser respekt for 

vores faciliteter. 
 

 

c) Nyt fra Udvalgene 
 

Eliten har spillermøde i næste uge. 
 

Turneringsudvalg har sat gang i planlægningen af den kommende sæson 

og bedt diverse gruppe om at melde deres planer ind.  

I den kommende sæson vil der gøres en stor indsats for at lave en mere 

synlig turneringskalender. 
 

Carsten Skakkebæk har meddelt at han trækker sig som formand for 

Erhvervs- og Sponsorudvalget, men forbliver som medlem af udvalget.  

Dette tages til efterretning og Jan anmodes om at afsøge muligheder for 

emner til ny formand for Erhvervs‐ og sponsorudvalget. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Side 4 

4. Økonomi 

 a) 3. kvartals regnskab 

b) Budget for 2023 

  

 a) Samlet set er 3. kvartals regnskabsresultat lidt bedre end budgetteret. 

Der er afvigelser på sponsorater og på vandforbrug som skyldes 

periodiseringer. 

 

Cafeen har klaret sig bedre end budgetteret. 

 

 

b) Arbejdet med Budget 2023 er i gang og som ved tidligere år er 

afdelingernes ønsker større end det kan efterkommes. Bestyrelsen 

diskuterede om der er område der i det kommende år skal op- eller 

nedprioriteres. Der er bred enighed om at tilpasning af konti for at 

ramme budgetmålet som besluttet skal findes på alle områder. 

 

 

5. Temadrøftelse 

 a) Golfspilleren i centrum - hvad skal vi have som handlingsplan? 

b) Tilgængelighed 

 

 a) Handleplanerne for 2021/22 har haft en effekt og tingene er blevet 

bedre. Der skal stadig arbejdes med områderne og der er flere ting, 

som kan forbedres.  

  

På baggrund af medlemsundersøgelsen besluttes følgende 

fokusområder for 2023:  

Handlingsplan for fokusområder i 2023  

 

• Banen – stand og tilgængelighed 

• Cafeen – mad og åbningstider 

• Klubliv – sekretariatets åbningstider og kommunikation 

• Nye medlemmer og fastholdelse 

 



 

 
Side 5 

Banens tilgængelighed skal yderligere optimeres. Arbejdet med 

bekræftelse af tider og sammenlægning af bolde skal fortsætte, men 

der skal også optimeres på blokeringer på banen ‐ både for grupper og 
klubber i klubben.  

Skiltningen på banen skal forbedres. 

Der skal arbejdes videre med optimering af cafédriften. 

Der skal arbejdes med af forbedre klublivet i MGC, så oplevelsen af at 

være medlem optimeres. 

 

Hvad kan ændre medlemmer og gæsters følelse af at blive budt 

velkommen/blive set? 

 

Patrick, Erwin og Anette vil lave konkret handleplan for 2023.  

 

Resultatet for medlemsundersøgelsen skal sendes til medlemmerne i 

december måned, sammen med handleplan 2023. 

 

b) Der er modtaget mail fra medlem vedrørende banens tilgængelighed. 

Synspunkterne vil indgå i overvejelserne om forbedringer af banens 

tilgængelighed i handleplanen for 2023. 

 

 

6. Projekter 

 a) Short Game Bane 

 Arbejdet med Short Game banen skal sættes i gang, og der skal findes 

frivillige til opgaven. Eliten vil gerne hjælpe med arbejdet. 

 

Materialerne kan evt. med fordel indkøbes i dette regnskabsår, hvis 

resultatet bliver som det forventes pt. 

 

 

7. Eventuelt 

 Eventuelt 

 Nye skraldespande til banen 

 

Benny har undersøgt prisen på nye skraldespande ‐ 3500 pr. stk. 
 

Det foreslås at vi selv laver nye med hjælp fra en gruppe frivillige med de 

brædder, som ligger fra sidste vinters projekter. 

 



 

 
Side 6 

Skraldespandene skal fremover stå på fliser, så områderne kommer til at 

tage sig bedre ud. 

 

Skraldespande skal inden vinteren tages ind og males. 
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