
 

 
Side 1 

REFERAT – BESTYRELSESMØDE 
28. februar 2023 

Mollerup Golf Club 
Møde nr. 10 

 

 

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, 

 Godkendt referat af d. 17. januar og 6. februar 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden er godkendt 

 

3. Orientering siden sidst 

Emne a) Formanden 

b) Jan og Anette 

c) Udvalgene 

 a) Formanden 
 

Siden sidst har fokus været Årsrapport 2022. Emnet behandles i 
punkt 4. 

 b) Administrationen ved Jan og Anette 
 

▪ Indoor centeret har stor aktivitet og det afspejles i 
månedsrapporterne, hvor indtægten følger det forventede.  

 
▪ Golfbolde i Egå Engsø 

Vi har fået en henvendelse fra Dansk Ornitologisk Forening vedr. 
en del golfbolde som er endt i Egå Engsø.  
Vi forsøger at få kontakt til Aarhus Teknik og Miljø, med henblik på 
at få en tilladelse til at indsamle boldene i det område, hvor der 
ikke må være færden.  
Hertil kan der evt. oprettes en gruppe frivillige, som får denne 
tilladelse og oplæring i hvornår og hvordan der må færdes i 
området.  

 
▪ Affaldssortering 

Vi har haft møde med Marius Pedersen vedr. affaldssortering – her 
har vi en forpligtelse, som trådte i kraft den 1. januar 2023. 
Vi skal sortere i mad, rest, emballage og glas (ud over pap) 
Særligt i køkkenet og på banen kræver dette tiltag, og vi er pt. i 
gang med at undersøge priser på etablering af nye 
affaldsstationer.  



 

 
Side 3 

 
▪ Kvinder og Golf 

En gruppe kvindelige medlemmer har påtage sig opgaven at få 
dette projekt i luften. De arbejder ihærdigt på at lave program 
hertil.  

▪ Vandskade i Egå salen 
Der er kommet en vandskade i Egå salen, grundet utætte fuger i 
vinduerne. Reparationsarbejdet er igangsat. Vores bygninger 
trænger flere steder til vedligeholdelse, og det er aftale med 
Husudvalget, at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan. 

▪ Ny ansættelser i køkkenet 
Karen har søgt efter Kok, tjenere og rengøringsassistent. Der er 
kommet mange ansøgninger og alle stillinger er ved at være besat. 
I næste KlubInfo vil teamet blive præsenteret.   

▪ Ny hjemmeside 
Den nye hjemmeside er meget snart færdig og klar til 
offentliggørelse. Hensigten med den nye sider, er at information 
skal være enklere at finde. Der vil derfor ex. ikke være referater fra 
tidligere år på siden. Administrationen ligger inde med alt og dette 
kan rekvireres. 

▪ MGC Kommunikationsstrategi 
I forbindelse med arbejdet på den nye hjemmeside, er der også 
arbejdet med en kommunikations strategi. Denne er stadig i 
proces, men vil være et værktøj for klubbens ansatte til den 
daglige kommunikation.  

 
c) Udvalgene 

Sponsorudvalget har holdt møde med opfølgning af aktiviteterne i 
2023. Der er ligeledes udarbejdet en sponsorbrochure som ligger 
klar til at understøtte udvalgets arbejde.  
 

 

4. Økonomi 

Emne a) Opfølgning på Budget 2023 i henhold til ekstraordinært 
bestyrelsesmøde 

b) Gennemgang af Årsrapport 2022 

  
a) Opfølgning på budget 2023 i henhold til ekstraordinært BM 
 
Budgettet er nu revideret efter ansættelsen af trænerassistent.  
Det reviderede budget for 2023 blev godkendt. 



 

 
Side 4 

Der vil nøje og løbende blive fulgt op på budgettet, da der forventes et 
udfordrende år. 

 b) Årsrapport 2022  
Udkast til Årsrapporten blev gennemgået og noter fra Beierholm blev 
afklaret. Årsresultatet er tilfredsstillende. 
Årsrapporten færdiggøres og ligger klar til underskrift senest 8. marts og 
offentliggøres senest 16. marts. 

 

5. Temadrøftelse 

Emne Generalforsamling 23. marts 2023. 

”Køreplanen” for Generalforsamling 2023 blev gennemgået og 
godkendt. 

a)  Medlemskategorier og kontingenttyper.  

Klubbens medlemskaber og kontingenttyper blev gennemgået og 
besluttet i forhold til vedtægterne og DGU’s nye retningslinjer.  

Aktivt medlemskab  

Seniormedlemskab > 25 år 

Ungdomsmedlemskab 19 - 25 år 

Juniormedlemskab 13 -18 år 

Juniormedlemskab 0 - 12 år 

Studiemedlemskab > 18 år 

Long distance medlemskab 

Passivt medlemskab                  

Medlemskaber, kontingenttyper og de rettigheder der knytter sig 
dertil, vil blive tydeliggjort på hjemmesiden. 

b)  Bestyrelsens forslag til Generalforsamling 2023 

1) Forslag til kontingent 2024 blev drøftet og besluttet 
2) Forslag til ekstraordinær indbetaling i 2023 blev drøftet 

og besluttet.  

Begge forslag vil indgå i den endelige dagsorden til Generalforsamlingen 
 
c)  Valg til bestyrelsen. 



 

 
Side 5 

Louise Smidth ønsker ikke genvalg. Anton Sonniksen, Erwin Berngruber og 
Gert Nielsen er alle villige til genvalg. 
 
d)  Forslag fra medlemmer 
 
Der er pt. modtaget to forslag fra medlemmer. Fristen udløber midnat 1. 
marts 2023. 

Der kan stadig komme forslag for medlemmer, og disse vil i så fald blive 
behandlet på et onlinemøde.  

 

6. Projekter 

Emne a) Peters Gård  

 Arbejdsgruppen vedrørende evt. udnyttelse af Peters Gård arealet har 
holdt møde med Michael Riber, Koncepthal A/S, som har fremlagt 
foreløbige skitser og tanker til ny greenkeepergård.  
Som opfølgning på mødet vil Michael komme med et revideret forslag. Det 
vil ikke blive muligt som forventet at afholde et medlemsmøde inden 
Generalforsamlingen.  
 
På grund af omstændighederne skal der søges om udsættelse af deadline 
for udnyttelse af bevillingen fra Anlægspuljen, Aarhus kommune til 
nedrivning af bygningerne. 

 

7. Eventuelt 

Emne Eventuelt 

 Mollerupvejen til/fra klubben ved Bag-9, er yderligere beskadiget og med 
store huller.  Bestyrelsen følger op på aftalen med Jord.dk og henstiller til 
at de tager action på problemet omgående. 

 


