Mollerup Golf Club
Bestyrelsen
Mødereferat: møde # 3 efter GF 2016
Mødedato & sted: onsdag den 18. maj 2016 Klubhuset

Deltagere:

H. C. Ralking (HC)
Niels Halleløv (NH)
Knud Høgh (KH)
Rikke Brøndum (RB)
Jesper Lorentzen (JLO)
Ulla Køpfli (UK)
Niels Thyssen (NT)
Hans Martin Skou (HMS)
Jan Lauridsen (JL – Golfmanager)

Gæst:

Poul Lindberg, intern revisor – deltog under pkt. 6
Per Røddik, Erhvervs- og sponsorudvalget – deltog under pkt . 5

Afbud:

Morten Nielsen Olesen – (MNO – suppleant)
Lasse Kristensen - (LK – suppleant)

pkt. 1: Godkendelse af referat
Referat af 20. april 2016
Godkendt og underskrevet
pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-conduct
Ingen indvendinger
pkt. 3: Konstituering
o HC indstiller NH som formand for HCP- og Regel udvalg.
NH valgt.
o UK er midlertidig formand for juniorudvalg.
o NT er midlertidig formand for trivselsudvalget.
pkt. 4: Orientering
a) Formanden
b) Golfmanageren
Aftale på plads med CL Fliser & Anlæg ApS om sponsorat på forskønnelse af 1. tee. Arbejdet påbegyndes næste uge og forventes færdigt start uge 22.
c) Udvalgene
o Erhvervs- og sponsorudvalget (v/ HC):
• DGU har afholdt Sponsorkursus i MGC.
• Temaaften med Carsten Mørch for sponsorer og medlemmer – meget inspirerende.
• Mollerup Business Club har igen med stor succes afholdt den årlige Tysklandstur for vores sponsorer. Turen er baseret på selvbetaling.
• Musik i Engene d. 10. august – ”Gasoline” – Billetsalget starter 1. juni.
• 7. juni – Workshop med Helge Caspersen fra Køge GC. Udgangspunktet er hans
måde at arbejde med sponsorer i Køge GC.
o Trivselsudvalget (v/ NT)
• Sommergolf i juli – 4 x torsdags turneringer. Tilmelding via Golfbox.
o Junior- og eliteudvalget (v/ UK)
• Mikrogolf er startet med suces – fremadrettet søndage kl. 10 – 11.
• DGUs konsulent Christian Møller – 2 x møder/kursus om junior m.m.
• 16. sep. afholdes Pro-Am turnering i MGC – nærmere info følger.
o Baneservice (v/ UK)
• Vagtplan lavet for sæsonen til midt juni – folk på hver lørdag og søndag formiddag og eftermiddag - 8.30 – 12.00 / 12.00 - ??
• Baneservice fungerer primært som starter ved hul 1. Ved stor belastning på 1.
tee er det besluttet at parre folk i 4-bolde.
o Medlemsservice (v/ UK)
• Intet nyt

o Begynderudvalg (v/ HMS)
• God tilslutning af hjælpere og mentorer – yder et stort stykke arbejde med at
tage godt imod de nye medlemmer.
• De nye tiltag er taget rigtig godt imod af vores nye medlemmer.
• Stor succes med onsdagsturneringerne samt det nye tiltag på par 3-banen – ca.
20 deltagere
pkt. 5: Temadrøftelse: Greenfee
HC og Per Røddik, E&S-udvalget, præsenterede en grundig analyse af Greenfeen i
MGC. Hvem er det, der besøger vores bane, gennemsnits greenfee, hvornår er presset
på banen størst m.m. Der var en sammenligning med antal spillede runder fra klubber, der nu er en del af Golfringen. Status er, at Golfringen allerede nu har indbragt
mere ”Greenfee” end det samlede beløb for disse klubber i 2015.
På baggrund af analysen, er E&S-udvalgets anbefaling, at MGC ikke skal være afhængig af greenfeeindtægter ift. driften, men mere tænke på klubbens medlemmers
adgang til golfbanen. Her blev problematikken med det alt for store antal ubekræftede
tider bragt på bane. Der er lavet et regnestykke, der viser, at det vil indbringe klubben
ca. kr. 140.000,- hvis de, der ikke bekræfter deres tider, blev opkrævet kr. 50,- i ”bøde”. Konklusionen blev, at der skal kigges på muligheder for, hvordan vi får folk til at
huske at afmelde/bekræfte deres tider. JL undersøger muligheden for, om der kan
sendes en reminder ud inden runden.
Bestyrelsen tilsluttede sig E & S udvalgets forslag til politik på greenfeeområdet.
pkt. 6: Økonomi
o Ledelsesrapport for april måned, budgetopfølgning og pengestrømsanalyse blev
gennemgået. Der er budgetoverskridelser på banen: Konklusion: der holdes møde
omkring banens budget snarest med en efterfølgende redegørelse til Bestyrelsen.
Der er fulgt op på likviditeten, som frem til næste kontingentopkrævning følges
nøje.
o Fremsendte forslag vedr. frigivelse af B-midler (periodisk vedligehold mv.):
• Køkkeninventar (NH 29.4). Det blev besluttet at afvente og tage det op igen senere på året.
• KH ønsker et budget til de frivillige. Det blev besluttet, at omkostninger til frivillige, der arbejder på banen, tages af banens budget. Det overvejes fremover
at lave en speciel konto vedr. frivilligt arbejde.
pkt. 7: Banen
a) Status her og nu
• Drænrør – vi har drænrør, hvor der pludselig springer vand. Det har kostet
mange kræfter og penge.
• Vanding med det rigtige tryk er et problem, når det skal vandes greens. Der er
prøvet med nye sprinkler – uden den store forbedring.
• Der er nu fokus på greens, og de forventes at blive rigtige gode, jævne og hurtige indenfor de næste 14 dage.
• Udjævning af bakken på driving range er udskudt.
• Der er besluttet at installere nyt styresystem til vanding.
• Ifølge Ulrik har greenkeeperne haft for mange akutte opgaver, der gør, at de er

•
•

bagefter og kvaliteten på banen ikke er, hvor den plejer at være på nuværende
tidspunkt. Der skal derfor kommunikeres endnu bedre om, hvad vi bruger ressourcerne på. Det er derfor besluttet, at den nye hjemmeside skal indeholde en
klumme om banen.
Markering af zoneinddeling af greens i 4 områder. Marianne Maegaard har påtaget sig opgaven og er i fuld gang.
Baneguide – må vente til efter ændringer.

b) Status vedr. baneændringer
Baneudvalget arbejder med sagen.
pkt. 8: Organisationsudvikling i MGC
a) Indsatsen for frivillige.
Evaluering af kick-off møde 25. april og derefter.
Vi burde have været bedre forberedt – men resultatet var positivt.
Fremadrettet styrkes arbejdet med de frivillige, og allerede nu er der en positiv
tilgang af frivillige, der yder en stor indsats i forskellige ”Laug” og udvalg.
b) Opfølgning på strategien. Drøftelse af, hvorledes igangsatte aktiviteter understøtter strategien.
Tages op på næste BM.
c) Virksomhedsplan. Opfølgning – møder med klyngerne/udvalgene.
Der er aftalt møde med flere af klyngerne, - resten følger snarest muligt.
d) Årshjulet for bestyrelsen. Næste tema: Banen og baneudvalget.
e) Servicekoncept for nye medlemmer.
Der indkaldes til møde for de, der har vist interesse for at hjælpe til som mentorer
og sørge for at give vores nye medlemmer en endnu bedre oplevelse og integrering i klubben.
pkt. 9: Status på projekter
• P.t. ikke noget nyt.
• Der udarbejdes forslag til en designmanual.
pkt. 10: Driftsoptimering
a) Banens tilgængelighed.
Banens tilgængelighed blev drøftet. Konklusionen blev, at vi i juni laver ’follow up’
på ubekræftede tider og observerer boldrenden.
b) Lokaleanvendelse.
Drøftelse af, hvorvidt vores lokaler anvendes og udnyttes optimalt. JLO kommer
med en indstilling til næste BM.
c) Status på Onlinekontoret
HC orienterede kort om det sidste møde med Onlinekontoret.
d) Valg af leverandører.
Intet nyt.
pkt. 11: Eventuelt
”Hole in one” sponsor - Vinspecialisten – JL følger op.
pkt. 12: Næste møde
o Torsdag d. 16. Juni kl. 17.00

pkt. 13: Personale og fortrolige sager

Mødet hævet af formanden kl. 21.45.

HC Ralking

Niels Halleløv

Knud Høgh

Hans Martin Skou

Jesper Lorentzen

Ulla Køpfli

Niels Thyssen

Rikke Brøndum

