Mollerup Golf Club
Bestyrelsen
Mødereferat: Møde # 6 efter GF 2016.

Mødedato og sted: tirsdag, den 6. september 2016 i Klubhuset
Deltagere:

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

Fraværende: Lasse Kristensen (LK) og Morten Nielsen Olesen (MNO)
Gæster: Poul Lindberg (MGC’s interne revisor) deltog i mødet vedr. pkt. 5.
Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra 4. august 2016 (møde # 5)

2.

Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet

3.

Orientering

4.

Temadrøftelse: Klyngen ’Medlemmer’

5.

Økonomi

6.

Golfspilleren i Centrum

7.

Organisationsudvikling i MGC

8.

Status på projekter

9.

Driftsoptimering

10. Eventuelt
11. Næste møde
12. Personale og fortrolige sager
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pkt. 1: Godkendelse af referat
Referat # 5 af 4. august 2016
Referat er fremsendt, men foreligger endnu ikke til underskrift.
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 HC og HMS har holdt møde med repræsentanter for kommunen vedr. kommunalplanen.
o HC har holdt møde med Jesper Jürgensen, DGU, om golfsportens samfundsværdi. MGC bliver muligvis tilbudt at deltage i
pilotprojekt.
b. Golfmanageren
o Der er et stort ønske fra mange medlemmer og Søren Jensen
om at få etableret en infotavle ved Driving Range. Her skal
orienteres om træning, arrangementer m.m. så folk ikke går
forgæves.
o Der er møde med Bravida om at videreudvikle lys på Driving
Range, så der ligeledes kan trænes efter mørkets frembrud i
vinterperioden. Bravida fremkommer med tilbud.
o Der er en del utilfredshed med banelukning med for få deltagere, især tirsdag og torsdag eftermiddag. JL og HJ tager
kontakt til klubber i klubben.
o Der er stor tilslutning til vores nye initiativ Skoleprojekt,
hvor skoler kan komme ud og prøve kræfter med golfspillet.
c. Udvalgene
Trivsels- og Informationsudvalg (NT):
o Intet nyt
Sportsudvalg (UK)
o Sportsudvalget har haft et rigtig godt år. De to damehold
var begge ude i oprykningsspil. Begge matcher blev afgjort i allersidste bold. Desværre til modstandernes fordel. Men flot at nå så langt.
o Begge herrehold blev i deres respektive rækker.
o Juniorudvalget vil lave nyt trænerkoncept for den kommende sæson. Der er bl.a. tanker om at inddrage eliten.
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Markedsføringsudvalg (NT):
o Spørgeskemaundersøgelse på vej.
o Der arbejdes på en ny Designmanual for MGC.
o Budget for 2017 – hvor skal kræfterne lægges markedsføringsmæssigt i 2017? Det er vigtigt at lægge en strategi for vores markedsføring, så der er en rød tråd.
Erhvervs- og Sponsorudvalg (HC):
o Mollerup Business Club var på bustur til Made in Denmark. En
god og vellykket tur.
Husudvalg (NCH):
o Der påbegyndes malerarbejde på gavl og side på bagladens
øverste del. Næste etape forventes påbegyndt forår 2017.
Begynderudvalg (HMS):
o Vin til præmier købes nu hos klubbens sponsor Vinspecialisten.
o Der er et ønske om at få ændret teksten på skiltet ved hul 10,
da mange af vores nye medlemmer misforstår budskabet. JL
kigger på det.
Turneringsudvalg (KH):
o Udvalget har modtaget et brev fra et medlem vedr. regionsgolf
om ønsker og planer fremover. Udvalget vender tilbage.
Baneudvalg (JLO):
o Greenkeeperne begynder så småt at forberede og gøre klar til
det sene efterår. Det gør at de ikke helt kan holde samme høje
standard i perioden fremover. Men de vil fortsætte med det
gode arbejde og gøre alt for at banen stadigvæk står flot og
velholdt.
o DGU har i juli været forbi og kigget på banens rating – vi har
endnu ikke modtaget den nye rating. JL rykker DGU.
o Tirsdag var afsat til stor oprydningsdag på greenkeepergården.
Regel- og HCP udvalg (NH):
o Lokalregel 2 skal præciseres nærmere, da den kan misforståes. Bliver nærmere præciseret, når vi bestiller nye ”hulkort m.
lokalregler” start næste sæson.
Ad pkt. 4: Temadrøftelse: Klyngen ’Medlemmer’
HMS gennemgik dagens tema ”Medlemmer”.
o Baneservice får stor ros og er gode til at ”parre” spillere i primetime. Det kan evt. overvejes om klubben skal være mere proaktiv
i Golfbox og sammensætte spillere i 4 bolde en dag eller to før

3

o
o
o
o

spilletidspunkt. Det er der flere og flere klubber, der praktiserer
med stor tilfredshed. HMS havde lavet en oversigt over ledige tider i denne uge. HMS nævnte de mange banelukninger og fortrinsret på 1. hul for få spillere i forhold til at udnytte banens kapacitet mere optimalt. Der skal måske lavet et regelsæt for, hvor
mange spillere der skal til, for at lave banelukning m.m. Se pkt. 3,
B.
Begynderudvalget har fået stor ros fra alle kanter, især vores
nye medlemmer. Det nye koncept med mentorer fungere godt og
der arbejdes videre på at gøre det endnu bedre.
MGC deltog i DGU´s ’spil med dag’ i august.. Der var godt med
deltagere og dagen gik ok. Men der er plads til forbedringer og
udvalget vil revidere konceptet til næste år.
HMS har sammen med JL lavet en status over fordelingen af vores medlemmer. Vi har d.d. fået 114 nye medlemmer og modtaget 55 udmeldelser. Der er nu 1154 fuldtidsmedlemmer i MGC.
Der har været over 80 prøvemedlemmer igennem prøveforløbet
i 2016. Ca. 50 der er konverteret til medlemmer. Der er stadig 10
– 15 aktive prøvemedlemmer, vi forsøger at få konverteret.

Ad pkt. 5: Økonomi
o Ledelsesrapport for august måned. JL præsenterede de friske tal
pr. 1. september. Alle udvalg samt banen har overholdt deres
budgetter som aftalt på sidste BM. Vores indtægter for august
måned er ca. kr. 150.000,- over budgettet. Årets resultat ser fornuftigt ud i betragtning af, at vi har brugt ca. 450.000 kr. ekstraordinært på banen i 2016. Likviditeten er på niveau med sidste
år.
o Forslag fra UK: ’Indmeldelse af nye medlemmer efter 1. Oktober.
Jeg indstiller til, at der er fri kontingent resten af året efter 1.
Okt. ved indmeldelse og indbetaling af kontingent for 1. Halvår
for 2017’.
Udskudt til næste BM.
o Budgetprocedure vedr. budget 2017.
JL har sendt fil med budgetskema til udfyldelse til de forskellige
budgetansvarlige. Budgetudkast afleveres til JL senest d. 9. september.
Ad pkt. 6: Golfspilleren i Centrum
JL har udsendt materiale 19/8.
o Hvert udvalg har fået det materiale, der vedrører deres område.
Rapporten fortæller om en stigende tilfredshed blandt vores
medlemer for det arbejde, der bliver lagt i klubben og på banen.
Det halter lidt med tilfredsheden blandt vores greenfeegæster.
Det undersøges nærmere, for konkret at finde årsagen.
Alt i alt en meget flot rapport – vores ambassadørscore er steget
pænt.
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Ad pkt. 7: Organisationsudvikling i MGC
a) Strategiseminar d. 11. september
Planen blev gennemgået.
b) Indsatsen for frivillige – herunder: Hvad gør vi for vores frivillige som
tak?
Klubben vil gerne fejre de frivillige for deres store arbejde. Deres arbejde skal værdsættes og belønnes med en invitation til et årligt arrangement. Samtidig skal der løbende være fokus på det store arbejde de frivillige laver for klubben. De inviteres til den årlige Sponsor- og udvalgsturnering. KH rundsender bruttoliste og hvert bestyrelsesmedlem indsender supplerende navne, hvis man ønsker.
c) Virksomhedsplan. Opfølgning – møder med udvalgene
HC og NT indkalder de forskellige udvalg.
d) Årshjulet for bestyrelsen. Næste tema: Afventer strategidag
e) Status på marketing – kort orientering ved Rikke.
Se under pkt. orientering.
f) Orientering om overvejelser over Erhvervs- og sponsorudvalget og
Business Clubben fremover v/ HC
HC har fremsendt sine input til E&S-udvalgets arbejde og virke fremover. Sponsorarbejdet skal optimeres og gøres mere interessant for vores sponsorer. Der arbejdes på en ny organisering af E&S-udvalget og
sponsorarbejdet. HC gennemgik kort de tanker og ideer der ligger bag.
Ad pkt. 8: Status på projekter
Intet aktuelt.
Ad pkt. 9: Driftsoptimering
Intet aktuelt.
Ad pkt. 10: Eventuelt
Ingenting.
Ad pkt. 11: Næste møder
o Tirsdag d. 11. Okt. kl. 17.00 (NB mødet er flyttet fra onsdag d. 12. Okt.)
Ad pkt. 12: Personale og fortrolige sager
o Referater fra BM?
Det blev foreslået, at JL arbejder hjemme dagen efter BM til referatet er færdigt. JL reserverer dagene fremover i sin kalender.
Fremover afsluttes hvert punkt på dagsordenen med en kort
konklusion fra formanden, som føres til referat.

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

HC Ralking

Niels Halleløv

Jesper Lorentzen

Ulla Køpfli

Knud Høgh

Hans Martin Skou

Niels Thyssen

Rikke Brøndum
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