Mollerup Golf Club
Bestyrelsen
Mødereferat: Møde nr. # 5 efter GF 2016
Mødedato & sted: torsdag d. 4. august 2016 klubhuset

Deltagere:

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

Afbud:

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

Dagsorden som følger:

1.

Godkendelse af referat fra 16. juni 2016 (møde # 4)

2.

Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet

3.

Orientering

4.

Temadrøftelse: Banen

5.

Økonomi

6.

Organisationsudvikling i MGC

7.

Status på projekter

8.

Driftsoptimering

9.

Eventuelt

10. Næste møde
11. Personale og fortrolige sager

pkt. 1: Godkendelse af referat
Referat # 4 af 16. juni 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: Orientering
a) Formanden
o Der er købt ny motor til fairwayklipper.
o To nye buskrydder købt, da de gamle er udtjent.
o Idrætssamvirket tilbyder interessante kurser til foreninger
om Fundraising og Tilskudsmuligheder.
b) Golfmanageren
o Som noget nyt er der etableret forkontor i turneringsrummet mandag og onsdag formiddage fra kl.10.00 – 12.30.
Medlemmer og gæster har taget godt imod initiativet.
o Sekretariatet har takket ja til at modtage en praktikant i 1
måned fra mandag d. 15. august. Cecilie er uddannet indenfor kommunikation og markedsføring.
o Ankomstområdet har fået ny touchskærm og infoskærm,
nye opslagstavler og Proboxen har fået ny sokkel, så den er
nemmere at komme til.
c) Udvalgene
Erhvervs- og sponsorudvalg
o MGC har – i forbindelse med Musik i engene - fået stort nyt
telt sponsoreret af Sparkassen Kronjylland
Husudvalg
o Udvalget undersøger sammen med Lars Eeg om mulighederne for at få solceller på taget af restauranten.
Begynderudvalg
o Beslutningen om at gennemføre onsdagsturneringer i juli
måned blev en succes med fuldt bookede turneringer.
o MGC har valgt at deltage i DGU´s rekrutteringsdag ’Spil
med’ søndag d. 21. august.
Sports- og Juniorudvalg
o Vi kan glæde os over tilgang af nye juniormedlemmer

o Herreeliten har deltaget i stor turnering i Skjoldnæsholm
GC.
pkt. 4: Temadrøftelse: Banen
JLO gennemgik med slides og foto de ændringer/forbedringer der
har været foretaget i 2016. Der er sket mange gode ting på vores
bane.
Der er foretaget meget drænarbejde og JLO ønsker om muligt at
lave mere drænarbejde i september og oktober. Hvis det ikke er
muligt, så må det vente til april og maj.
Det blev drøftet, om drænarbejde og stier skal finansieres over
driften, da disse forbedringer har en levetid på ca. 20-30 år.
Der var diskussion om banens stand i juli måned. Det var en måned med skiftende vejrforhold, som betød utrolig megen vækst.
Den megen vand i perioder gjorde samtidig, at det ikke var muligt
at klippe greens uden at skade dem. Det, sammenholdt med, at
greenkeeperne er en mand mindre i år og har afholdt ferie, har
gjort, at det var svært at holde niveauet på banen i juli måned.
pkt. 5: Økonomi
a) Halvårsregnskab, 1. Halvår 2016.
o Klubben har fortsat godt fat i indtægterne og udgifterne,
dog skal der den resterende del af 2016 strammes ind, hvis
det fremlagte budget skal realiseres.
o De øgede omkostninger til banen (ca. 450.000 kr. ud over
budgettet)er anvendt til nødvendige forbedringer. Der har
været stor positiv respons på disse tiltag.
o Det estimerede overskud ser fornuftigt ud i betragtning af,
at der er brugt ca. 450.000 kr. ekstraordinært på banen til
dato. JL laver overslag på resten af året.
o Bestyrelsen aftalte, at budgetterne for perioden august til
december 2016 skal holdes for alle udvalgs vedkommende.
o Der er d.d. indmeldt ca. 100 nye medlemmer og der forventes at komme flere til, efterhånden som begynderne får banetilladelse.
b) Afslutning af sagen med Juul & Nielsen (byggeri af klubhus)
o Der forelå indstilling fra Husudvalget (NH) om at afslutte
sagen. Efter drøftelser med advokaten afsluttes sagen, idet
der ikke forventes yderligere omkostninger.
c) Evt. indførelse af gebyr for kontingentbetalinger, som ikke foregår
via PBS.
o Pga. af mange udfordringer med de kontingentindbetalinger, der ikke indbetales via PBS, overvejes det at pålægge et
rykkergebyr. Tages op inden næste kontingentopkrævning.
d) Budgetprocedure vedr. budget 2017
o Procedurer for budgetlægning for 2017 og forecast i de forskellige udvalg blev godkendt. De enkelte udvalg skal frem-

sende deres budgetudkast til JL inden 9. September. JL
rundsender skabelon til budget 2017 og forecast 2018/19
e) Ansøgning om bevillinger:
1. Ansøgning om 75.000 kr. til banen - dræn og stier.
2. Tilbud vedr. maling af gavle.
3. Fremsendte forslag fra Niels H. vedr. frigivelse af B-midler:
maling og køkkeninventar.
Sat på standby – jf. ovennævnte beslutninger pkt. a
pkt. 6: Organisationsudvikling i MGC
a) Opfølgning på strategien. Drøftelse af, hvorledes igangsatte aktiviteter understøtter strategien.
Det planlagte weekendseminar ændres til et strategiseminar søndag d. 11. september – HC og Thyssen kommer med udspil.
b) Årshjulet for bestyrelsen. Næste tema: Medlemmer
c) Kvalitets- og serviceudvikling, herunder
o Arbejde med designmanual
Oplæg fra HM blev fremlagt og drøftet. Det blev besluttet at
emnet tages op på Strategidag d. 11. september
o Dresscode
Oplæg fra HM blev fremlagt og drøftet.
Der var enighed på BM om at MGC´s dresscode trænger til
fornyelse og skal følge med trenden.
pkt. 7: Status på projekter
Intet aktuelt.
pkt. 8: Driftsoptimering
Intet aktuelt.
pkt. 9: Eventuelt
pkt. 10: Næste møder
o Tirsdag d. 6. Sept. kl. 17.00
o Strategiseminar søndag d. 11. September i Mollerup
pkt. 11: Personale og fortrolige sager
o Møde med personalet
Aftalt til onsdag d. 24. august kl. 07.30

Mødet hævet kl. 22.00 af formanden.
Referatet godkendt d.

HC Ralking

Niels Halleløv

Knud Høgh

Hans Martin Skou

Jesper Lorentzen

Ulla Køpfli

Niels Thyssen

Rikke Brøndum

