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MGC GF 2022 
 

Vedr. dagsordenens pkt. 8: Valg af formand (valgperiode 2 år) 
 

Bestyrelsen anbefaler: Patrick Czyz 

 

Udtalelse fra Patrick Czyz 

Jeg stiller op som formand for Mollerup Golf Club for at videreføre den 

gode udvikling, vi allerede har i bestyrelsen. 

Jeg har været en del af bestyrelsen i 3 år og har set den udvikling, vi har haft, og vil 

være med til at sætte yderligere skub på den digitale udvikling for klubbens bedste. 

Formandsposten er en vigtig post, men med den bestyrelse, vi har, og den gode og 

konstruktive dialog, vi altid har, har jeg en hel bestyrelse til at hjælpe med opgaverne 

som formand. 

Den netop ændrede organisationsændring er med til at give os, bestyrelsen, et mere 

holistisk syn på klubben og lade den daglige drift varetages af alle ansatte. 

 

Jeg kommer med en baggrund inden,for den finansielle verden, og med 12 års 

erfaring vil jeg drage nytte af dette ind i bestyrelseslokalet.  

 

Jeg glæder mig til at forsætte, hvor vi netop har sluppet, og sætter en stor ære i at 

kunne overtage en sådan post efter HC. 

 

Patrick Czyz 
 

Vedr. dagsordenens pkt. 9: Valg af medlemmer (valgperiode 2 år) 
 

På valg er: Benny Jepsen og Ulla Köpfli. Begge modtager genvalg.  

 

Bestyrelsen anbefaler desuden: Carsten Skakkebæk 

 

CV for Carsten Skakkebæk:    
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Alder 

64 år  

 

Civilstand 

Gift med Susanne Skakkebæk . 2 børn på hhv. 30 og 27 år 

 

Uddannelse 

Cand.merc fra BSS Aarhus Universitet 

 

Praktisk erfaring: 

 Stifter og CEO First Class Trophy Taxidermy (2008 - )  

 Medstifter og direktør i konsulentfirmaet Bartram & Skakkebæk 2010 - ) 

 Partner og ‘Head Of Marketing’ European Taxidermy Championships, ETC® (2019 - ) 
 Censor på BSS Aarhus University, CBS Copenhagen Business School, Syddansk 

University, (2008 - ) 

 Partner og kommerciel direktør i reklamebureauet NP3 / Recommended (2000 – 

2009) 

 Stifter og direktør i reklamebureauet Skakkebæk & Partners (1998-2000, fusioneret 

med NP3) 

 Medstifter og direktør i reklamebureauet Skakkebæk & Gynter (1991-1998) 

 International marketingchef Jesper Furniture, Hørning (1989 – 1991) 

 Direktør i reklamebureauet AD Promotion, Aarhus (1986 – 1989) 

 Konsulent Phønix Trykkeriet, Højbjerg (1984-86) 

 

Kompetencer: 

Økonomi, ledelse, innovation, konceptudvikling, kommunikationsstrategi, branding, 

marketing, salg 

 

Interesser: 

Golf, jagt, rejser og naturoplevelser 

 

Vedr. dagsordenens pkt. 10: Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen (valgperiode 1 år) 
 

Bestyrelsen anbefaler:  

 

1. Suppleant: Erik Bech Nielsen 79 - 93. Modtager genvalg. 

2. Suppleant: Thomas Egholm Mouritsen 79 – 3662. 

 

Vedr. dagsordenens pkt. 11: Valg af 3 medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget 
(valgperiode 1 år) 
 

Jesper Abel og Henrik Winther modtager genvalg.  

Tania Søby modtager ikke genvalg.  

Amatør- og ordensudvalget anbefaler: Gitte Jacobsen, 79-2019 
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Vedr. dagsordenens pkt. 12: Valg af 1 medlem til Amatør- og Ordensudvalget 

(valgperiode 1 år) 
 

Udvalget anbefaler: Dorte Knakkergaard. 
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