Mollerup Golf Club
Bestyrelsen
Mødereferat: møde # 4 efter GF 2016
Mødedato & sted: onsdag den 16. juni 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)
Lasse Kristensen - (LK – suppleant)

Gæst:

Poul Lindberg, intern revisor – deltog under pkt. 5
Christian Møller, DGU – deltog under pkt . 4

Afbud:

Morten Nielsen Olesen – (MNO – suppleant)
Jan Lauridsen (JL – Golfmanager)

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra 18. maj 2016 (møde # 3)
2. Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
3. Orientering
4. Temadrøftelse: Golfspilleren i Centrum
5. Økonomi
6. Banen
7. Organisationsudvikling i MGC
8. Medlemstilbud
9. Status på projekter
10. Driftsoptimering
11. Eventuelt
12. Næste møde
13. Personale og fortrolige sager
Ad pkt. 1: Godkendelse af referat fra 18. maj 2016 (møde # 3)
Referatet godkendt og underskrevet.
Ad pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-conduct.
NH ønskede punktet ’Konstituering’ føjet til dagsordenen. Punktet blev indføjet som nyt pkt. 12.
Dagsordenen herefter godkendt.
Ad pkt. 3: Orientering
a) Formanden:
o Der har været afholdt FU møde 2. Juni
o Vi har haft besøg fra Sport og fritid og har haft lejlighed til at drøfte banens udfordringer og udviklingsmuligheder.
b) Manageren:
o –
c) Der forelå rapport fra Erhvervs- og sponsorudvalget.
Ad pkt. 4: Temadrøftelse: Golfspilleren i Centrum
Christian Møller gennemgik seneste måling fra Golfspilleren i Centrum og sammenlignede med
2015. Mollerup GC er godt på vej, men der er stadig plads til forbedringer.
Ad pkt. 5: Økonomi
a) Ledelsesrapporten for maj blev gennemgået. Der er i foråret anvendt 407.000 kr. på
banen ud over budgettet. Bestyrelsen vurderer, at dette har været nødvendigt for at
bringe banen i så god stand som overhovedet muligt. Årets resultat må derfor forventes at blive noget mindre end budgetteret.
b) Pengestrømsanalysen blev gennemgået. Poul og HC tjekker de endelige tal med Jan.
c) Ansøgning fra Husudvalget om bevilling til malerarbejde stilles i bero til august. Alternative løsninger undersøges.
d) Ansøgning fra Husudvalget om anskaffelse af tallerkenvarmer stilles i bero indtil videre.
e) HC omdelte udkast til budgetprocedure for efteråret 2016.

Ad pkt. 6: Banen
JLO oplyste, at banen pt. står rigtigt godt og får megen ros af medlemmerne.
DGU kommer i år og rater banen om.
Ad pkt. 7: Organisationsudvikling i MGC
a) Forslag til årshjul for bestyrelsen blev forelagt og vedtaget.
b) Servicekonceptet – indsatsen for prøvemedlemmer – blev drøftet. Konceptet er kommet
godt i gang og der er generelt stor tilfredshed.
c) Virksomhedsplanen. Dialogmøder med resterende udvalg aftales snarest.
Ad pkt. 8: Medlemstilbud
UK havde fremsat forslag om et medlemstilbud: Vis dine venner vores ’nye hul 15’. Medlemmer
kan i juli måned tage gæster med til kr. 100 i greenfee. Forudsætningen er, at man spiller i samme
bold. Der er ingen begrænsninger på antal gæstebilletter i denne ordning i juli måned og den
supplerer ordningen med de 6 gæstebilletter. Flexmedlemmer kan ikke benytte tilbuddet.
Forslaget blev vedtaget. UK sørger for det praktiske sammen med sekretariatet.
Ad pkt. 9: Status på projekter
Intet aktuelt.
Ad pkt. 10: Driftsoptimering
Intet aktuelt.
Ad pkt. 11: Eventuelt
NT foreslog en strategiweekend for bestyrelsen. D. 9. – 11. Sept. er den mest realistiske mulighed. NT undersøger det praktiske.
Ad pkt. 12: Konstituering (nyt pkt.)
NH indstiller Ulla Køpfli til Hcp- og regeludvalget.
Indstillingen godkendt.
Ad pkt. 13: Næste møde
Torsdag d. 4. August kl. 17.00
Ad pkt. 14: Personale og fortrolige sager

Mødet hævet af formanden kl. 22.05.

HC Ralking

Niels Halleløv

Knud Høgh

Hans Martin Skou

Jesper Lorentzen

Ulla Køpfli

Niels Thyssen

Rikke Brøndum

