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Driftsområdet 
Baneudvalget 

Vores dygtige greenkeeperteam har igen i år formået at holde en høj standard på spille-

overfladen. Vi har været begunstiget af gode vejrforhold, hvilket har bidraget positivt til 

banevedligeholdelsen. 

Bunkers er fortsat et fokusområde og reparationer vil blive tilrettelagt indenfor rammerne 

af driftsplanlægningen. 

Vi har fået udarbejdet en banerapport i samarbejde med DGU med henblik på at opnå 

kommunal dispensation til at følge den nationale udfasning af brugen af pesticider på 

golfbaner. Vi har fået afslag på dispensation (vi ligger jo på lejet kommunal jord), så fra 

den 12. oktober 2021 var det helt slut med anvendelse af ellers meget begrænset mæng-

der af pesticider. Greenkeeperne kommer på ekstra arbejde for at holde spiloverfladen i 

en stand, så medlemmerne fortsat kan spille en god runde golf på en fin bane. Under ny-

heder fra december 2021 på hjemmesiden findes mere information om, hvordan banen 

forventes at udvikle sig uden brug af pesticider. 

Bestyrelse og baneudvalg har drøftet SWOT analysen udarbejdet af banearkitekt ByCaspar 

og vil afholde medlemsmøde ultimo februar 2022 om mulige ændringer til gavn for bane-

vedligeholdelse og medlemstilfredsheden. 

Fra 2022 er det besluttet, at greenkeeperne igen står for klipning af rough. 

Toilet ved teestedet på hul 10 og tordenhytter ved hul 6 og 12 bliver etableret primo 

2022.    

Erwin Berngruber,  

Fmd. f. Baneudvalget.  

 

Ejendomsudvalget 

Tiltag foretaget på MGCs bygninger og energi optimering i 2021-2022  

Energianlæg:  

Udvidet solcelleanlæg med etape 2.  

Grenkeeper gård:  
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Udskiftet pillefyr med varmepumpe. 

Isoleret lagerum ”for beskyttelse af reservedele.  

Velkomst område:  

Malet velkomst området, installeret nyt golfboksanlæg, med bl.a. bokse til kode, nøgler for udlej-

nings buggy, salg af tee, evt. byttepenge til automat, bolde m.m Opført bugge garage for for udlej-

ning buggy, portene bliver styret ved hjælp af kode låse.  

Restaurant og køkken:  

Renoveret / udskiftet gulvbelægningen i køkken samt køle og fryserum. 

Slebet trægulve i cafe samt festsal 1 og 2, samt trappe til første sal samt mødelokale 1. Efterbe-

handlet alle de afslebet overflader,  

Ombygning af baglade:  

Opført et nyt indoor golfcenter, med 2 stk tracmann, samt et cafe område, er fuldt isoleret samt 
installeret 2 stk. varmepumpe for opvarmning.  

Ombygning af baglade, alle store bag skabe, er genbrugt, samt fyldt op med små bagska-

be.  

Opført buggy garage:  

Der er opført en buggygarage med 6 pladser til klubbens buggies. Garageportene bliver udstyret 
med kodelåse således, at lejer kan afhente koden og nøgle i velkomstområdet udenfor sekretaria-

tet åbningstid, samt aflevere nøglen igen.  

 
Erik Bech Nielsen,  

Fmd. f. Ejendomsudvalget. 

 

Cafeen 

Også året 2021 blev på grund af corona pandemien et hårdt og vanskeligt år at sikre med-

lemmer og gæster mulighed for at bruge caféen, terrasserne og selskabslokalerne som det 

sociale samlingspunkt i klubben.  

På grund af corona virussets spredning og de restriktioner regeringen pålagde samfundet 

især de første måneder af året og igen de sidste måneder, har café og restaurantdriften 

været lukket helt i mere end halvdelen af året. I den resterende tid har de fortsatte re-

striktioner, de store usikkerheder og bekymringer for Covid sygdom stort set helt afholdt 
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folk fra at booke klubbens faciliteter til selskaber, møder og konferencer, hvilket med al 

tydelighed kan ses på bundlinjen for café og restaurantdriften. Efter nogle måneder med 

relativt håndterbare restriktioner var ”bogen” pænt fyldt med julefrokoster m.m., da nye 
skrappe restriktioner betød, at størstedelen blev aflyst, og resten blev reduceret til en 

fjerdedel deltagere. 

Det har været og er fortsat bestyrelsen magtpåliggende at forsøge at sikre rammer, der 

tilgodeser medlemmernes behov for sociale aktiviteter før og efter en runde golf. Men 

caféchefen har haft store udfordringer med at skaffe især kokke i løbet af året. Alle aftaler 

var på plads i februar måned med en superdygtig kok, men på grund af nedlukningen kun-

ne vi ikke påbegynde ansættelsesforløbet og da vi endelig kunne åbne café og restaurant, 

”sprang” han i målet. Resten af året måtte Karen kæmpe sig igennem med ad hoc løsnin-

ger på kokkeområdet. Ikke mindre end fem forskellige kokke har arbejdet i køkkenet de få 

måneder, det har været åbent. Det har bestemt ikke været optimalt.  

Heldigvis har flere medlemmer tilbudt sin hjælp i café og restaurant, når det for alvor 

brændte på for Karen. Jeg vil især fremhæve to, der har ydet en utrolig stor indsats for at 

bevare god service overfor vores medlemmer og gæster. De to er Tove og Knud. Tak til jer 

for jeres store indsats. 

Vi har benyttet corona-tiden til at opgradere både maskiner, inventar og de fysiske ram-

mer i køkken, café og selskabslokalerne. Der er investeret i nødvendigt service, så alt er 

identisk fra bord til bord, når der skal dækkes op til selv meget store selskaber. Det bety-

der, at vi i år har haft betydelige omkostninger, men der er tale om engangsomkostninger, 

som vi i kraft af god økonomi har haft råd til. Der er tale om investering i fremtiden.  

I 2022 vil vi fokusere på god service, god mad, åbningstider der tilgodeser medlemmernes 

behov, men under hensyn til, at der er en rimelig rentabilitet. Vi vil meget gerne have re-

spons og ideer fra medlemmerne til udvikling af driften. Det er bestyrelsens holdning, at 

det godt må koste noget at kunne stille café og restaurant faciliteter til rådighed for vores 

medlemmer. Det gør det også i næsten alle andre golfklubber, men der er dog en grænse. 

Men en klub uden café og restaurant-faciliteter er ingen klub.  

Gert Nielsen,  

Cafekoordinator 
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Erhvervs- og sponsorudvalget 

Udvalgets arbejde har også i 2021 været meget påvirket af coronasituationen. Heldigvis 

har aktivitetsområderne under udvalget alligevel kunnet bidrage pænt til klubbens samle-

de indtjening. 

Udvalgets arbejdsområde er sponsorater, greenfee, company days, events og branding. 

Desuden hører Mollerup Business Club – vores erhvervsnetværk – under udvalget.  

Sponsorater:  

Klubben har realiseret 510 t.kr. (ex. moms). Hertil kommer ca. 40 t.kr. i splitmoms i relati-

on til sponsoraterne. Det nævnte beløb dækker betalte sponsorater. Desuden har vi sam-

arbejdsaftaler – såkaldte barteraftaler – med en række virksomheder, hvor vi får en pæn 

rabat. Både gentegning og nytegning af sponsorater ser ud til at gå fornuftigt. I 2021 hav-

de vi 32 sponsorer/samarbejdspartnere. 

Greenfee:  

Greenfee indtægterne steg rigtigt pænt i 2021. Vores 18-hullers bane indspillede 496 t.kr. 

(2020: 437 t.kr.), Par 3-banen 170 t.kr. (2020: 110 t.kr.) og driving range/bolde 84 t.kr. 

(2020: 64 t.kr.).  

Business Club’en har nu 32 medlemmer. Business Club’en har bl.a. været på tur til Randers 

og desuden har der været golfarrangementer i klubben. Men en stor del af de planlagte 

arrangementer har desværre måttet aflyses. Det er ærgerligt, at vi ikke kan give vores 

sponsorer det, vi har lovet dem. Men heldigvis har vi en loyal sponsorkreds, der har holdt 

ved i modgangen. Vi skylder sponsorerne stor tak, fordi de har holdt ud og støttet klubben 

i et svært år. En aktiv Business Club er en væsentlig faktor for at tiltrække og fastholde 

sponsorer. Derfor vil vi også i 2022 arbejde intensivt med at gøre Business Club’en stærke-

re.  

Det er selvfølgelig først og fremmest manageren, der laver det praktiske arbejde, - især 

når udvalget ikke har kunnet mødes. Det er derfor også Jan, som først og fremmest skal 

have æren for de gode resultater. Men også stor tak til ikke mindst Anette Balshøj, som er 

tovholder i forhold til netværksaktiviteterne. Og stor tak til det øvrige udvalg: Allan Jensen, 

Patrick Czyz og Niels Balshøj. 

HC Ralking,  

Fmd. for Erhvervs- & sponsorudvalget 
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Sportsområdet 
Turneringsudvalget  

Turneringerne i Mollerup Golf Club var i starten af sæsonen udfordret med at få planlagt 

turneringerne grundet Corona restriktioner, som strakte sig over det meste af foråret 

2021. Dette medførte en aflysning af Åbningsturneringen i april måned og udskydelse af 

Plantorama turneringen. Derudover har der været et mindre tilmeldingsantal generelt på 

turneringerne i den forgangene sæson. Klubmesterskaberne blev afviklet på normalvis, 

som blev afholdt i september måned.   

Afslutningsturneringen blev aflyst grundet få tilmeldinger, selvom der var lagt op til en 

festlig aften med dans og musik.  

Forhåbentlig vil sæsonen 2022 blive et mere stabilt år med større tilslutning til klubturne-

ringer så vi sammen kan bidrage til en hyggelig atmosfære i Mollerup Golf Club. Samtidig 

vil de erfaringer der har været fra 2021 blive kigget på og justeres efter, med en forhåb-

ning om en større tilslutning til turneringerne.  

Venlig hilsen 

Turneringsudvalget 

Louise Schmidt, 

Fmd. f. Turneringsudvalget 

Regionsgolf: 

Sæson 2021 fik vi afviklet uden de store udfordringer med covid-19 – vi fik spillet alle 
kampe og fik gennemført med spisning – så det var skønt. 
 
Placeringer i de 9 puljer forår 2021: 

A 1. Plads blev slået ud i ¼ finale 
B 4. plads 
C 3. plads 
 
Senior A 3. plads 
Senior B 2. plads  
 
Veteran A 4. plads 
Veteran C 1. plads blev slået ud i ½ finalen 
 
Super veteran A 2. plads 



 

 7 

Super veteran B 3. plads 
 
Vi har afholdt evalueringsmøde i oktober med alle kaptajner og har lavet lidt ændringer til 
sæson 2022.  
 
Vi har nedlagt et seniorhold og oprettet et nyt superveteran hold, da det giver god mening 
grundet den høje aldersgruppe i klubben samt vi gerne vil have, at man spiller i sin alders-
gruppe.  
 
Vi har også fået 3 nye kaptajner – velkommen til dem. 
 
Vi har her i december 2021 haft sendt mail rundt til alle medlemmer, at man kunne melde 
sig til regionsgolf, hvis man har interesse og gerne vil deltage i regionsgolf – der er 32 nye 
medlemmer som har meldt tilbage – tak for jeres interesse, det er informeret rundt til alle 
kaptajner. 
 
Man kan desuden læse om regionsgolf på Mollerups hjemmeside. 
 
Nu glæder vi os til foråret 2022 hvor de første kampe starter i uge 17. 
 
Dorte Bager,  

Regionsgolfkoordinator. 

 

Eliteudvalget 

Sæson 2021 var endnu engang præget af Corona restriktioner, dog ikke helt i samme om-

fang som 2020. 

Elitens træningslejr i det tidlige forår, måtte endnu engang aflyses. 

Eliten består af 3 drengehold, 2 pigehold og så har vi nu også 3 hold i den mere ”voksne” 
ende. Seniorer, veteraner og for første gang et super veteranhold. 

Vore 5. divisions drenge vandt deres pulje og rykker op i 4. division. Desværre rykker vores 

1. division drenge ned i 2. division. Så nu har vi hold i 2, 3 og 4. division for sæson 2022.  

Pigerne bevarede deres pladser i 1. og 2. division. 

Også seniorer og veteraner bevarede deres pladser, selvom der var spænding lige til det 

sidste for seniorer og en mulig oprykning. 
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Flere af de planlagte arrangementer blev nedgraderet eller udsat til 2022, så der er gang i 

planlægningen for sæson 2022. Bl.a. en AM/AM, hvor vi håber mange vil deltage. 

I 2021 kunne vi sige velkommen til flere nye spillere, som har fundet deres vej til Mollerup 

Golf Club. Bl.a studerende, som er flyttet til byen. Velkommen til dem.  Dette vil vi gøre 

mere ud af i 2022 og ikke kun på elitesiden, men for alle interesserede unge spillere. Der 

arbejdes på et samarbejde med Aarhus Universitets Sport. 

Vi glæder os til en forhåbentlig Corona fri sæson 2022 og ses der ude. 

 

Ulla Köpfli,  

Fmd. f. Eliteudvalget 

 

Regel- og handicapudvalget  

Regel- og handicapudvalget har fået et medlem, Annette Hvass.  

Merete Grønvold,  

Fmd. f. Regel- og handicapudvalget. 

 

Rekrutterings- fastholdelses- og medlemsområdet 
 

Begynderudvalget og mentorerne 

Igen var vores onsdagsturneringer ramt af corona restriktioner. Alle turneringer blev dog 

afholdt, men i de første 4 turneringer måtte vi aflyse fællessamlingen efter turneringen og 

en stor del af det sociale i turneringen fik vi derfor ikke med. Men vi fik afviklet 26 ons-

dagsturneringer i 2022, hvor deltagerantallet svingede mellem godt 30 og 48, som er det 

maksimale antal deltagere, vi kan have med på en 9 hullers turnering. 

Den sidste lørdag i september afholdt vi begyndermesterskabet. Turneringen blev afviklet 

over 15 huller og årest begyndermester blev Henrik Svendsen med 32 point. Takket være 

fine præmier fra Vestjysk Bank, Shoppen, Mollerup og Winnie Bendixen, var der præmier 

til alle deltagerne. 

Winnie Bendixen stod igen i 2021 for vores venskabsturnering med Silkeborg. Efter 1. run-

de i Mollerup førte Mollerup, med desværre var Silkeborg en tand for skarpe i returopgø-
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ret og vandt derfor samlet med bare 3 point. En stor tak til Winnie for at arrangere denne 

venskabsturnering. 

Også i år har der været afholdt adskillige weekendkurser for nye golfspillere. Det første 

fandt sted i slutningen af marts og her var klubhuset stadig lukket pga. Restriktionerne og 

da det så også var en rigtig kold weekend med både sne og haglbyger, var det noget af en 

kold omgang. Ikke desto mindre mødte alle tilmeldte frem og gennemførte kurset. 

Heldigvis blev der varmere under de efterfølgende kurser og ialt har vi haft ca 90 nye golf-

spillere igennem et prøveforløb, hvoraf ca halvdelen efterfølgende meldte sig ind i Molle-

rup. 

Igen i år deltog Mollerup i golfens dag. Vi gentog konceptet fra 2020 med, at man skulle 

tilmelde sig enten et formiddagshold eller et eftermiddagshold. Til både formiddags- og 

eftermiddagsholdet kunne vi melde udsolgt, og vi måtte endda afvise adskillige. Desværre 

kunne vi også konstatere, at det ikke var alle tilmeldte der følte sig forpligtet til at møde 

op, eller i det mindste sende afbud. Men vores koncept med at gennemføre introduktion 

til golfspillet i små hold,  der cirkulerede mellem forskellige stationer fungerede rigtig 

godt. Så det vil vi nok gentage i 2022. 

Til slut en stor tak til de mange frivillige som gør det muligt at få afviklet alle begynderakti-

viteterne. Vi kan altid bruge flere, så hvis der er nogen, der har lyst til at give en hånd med, 

så send en mail til sonniksen@outlook.com.   

Anton Sønniksen,  

Fmd. f. Begynderudvalget.  

 

Juniorudvalget  
Junior træningen er forsat i en god udvikling. Der er større tilgang til undervisningen, og 
mere fastholdelse af spillerne.  
Vi er i 2021 begyndt at spille mere på den store bane. Det giver mere sammenhold blandt 
spillerne. Vi er ikke helt der endnu, at spillerne begynder at spille turneringer i andre byer. 
Men flere og flere får banetilladelse.  
 

Martin Jørgensen,  

Træner assistent. 
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Trivselsudvalget 

Også i 2021 blev Trivselsudvalgets aktiviteter stærkt begrænsede pga. af corona situatio-

nen. Trivselsudvalgets vigtigste opgave er jo at skabe trivsel i klubben ved at samle med-

lemmerne om fælles aktiviteter. Det er svært, når der er forsamlingsforbud eller andre 

udfordringer med at mødes. Eksempelvis måtte vi desværre også i 2021 droppe ’Store 
oprydningsdag’, som er en god, gammel tradition i klubben. Vi håber, det lykkes at gen-

nemføre ’Store oprydningsdag’ i 2022. 

Det lykkedes – sammen med Begynderudvalget - at gennemføre ’Golfens dag’ d. 25. april. 

Et vellykket arrangement, hvor klubben havde ca. 90 besøgende. Rigtigt mange af dem 

meldte sig til et begynderforløb. En stor tak til alle de frivillige, som gjorde det muligt at 

afvikle arrangementet. 

I juli måned har vi tradition for at spille ’Sommergolf’ torsdag eftermiddag og aften. Det er 
golf med vægt på det sociale. Plantorama plejer at være sponsor for en turnering om for-

året, men da den var aflyst, tilbød Plantorama at sponsorere ’Sommergolf’. Det var meget 
flotte præmier, der blev uddelt efter hver af de 3 turneringer. 

En stor tak til de frivillige, som har hjulpet ved ’Golfens dag’ og ved ’Sommergolf’. Uden jer 
kunne vi ikke gennemføre arrangementerne. 

Trivselsudvalget ser frem til, at det igen bliver muligt at gennemføre et fuldt årsprogram, 

så udvalget kan bidrage til at skabe samvær og hygge i klubben.  

H.C. Ralking,  

Konst. Fmd. for Trivselsudvalget. 

 

Frivillige 

Corona har også i 2021 haft stor betydning for udførelse af frivilligt arbejde. Dog er mange 

af de frivillige mødt frem, når der var brug for deres hjælp, og med dygtig og målrettet 

planlægning af diverse opgaver er mange af opgaverne blevet udført. 

De frivillige er mødt frem med stor moral og har gjort et fantastisk stykke arbejde. Det 

være sig på banen, fugleudvalget, fejning af terrasserne samt alle øvrige opgaver, osv. - 

osv. 

I er fantastiske ambassadører for den kultur, der løfter serviceniveauet for alle medlem-

mer i Mollerup Golf Club. 



 

 11 

Stor tak til alle for jeres indsats, og tak til deltagelsen ved afslutningsarrangementet med 

spisning og foredrag. Vi havde en hyggelig dag sammen. Jeg ser frem til en ny sæson 2022 

med stor forventning. 

Vi efterlyser stadig flere frivillige, som vil gøre en indsats for klubben. Der er mange og 

meget forskellige opgaver, der gerne skal udføres. Der er altid brug for flere hænder, der 

vil give en hånd med for at højne serviceniveauet i vores hyggelige Mollerup Golf Club. 

Benny Jepsen,  

Frivillig koordinator 

 

 

 

 

 

 

 


