Mollerup Golf Club
Best yrelse n
Møderefer at : Møde # 7 eft er GF 2016.

Mødedat o og st ed: t irsdag, den 11. oktober 2016 i Klubhuset
Deltagere:

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

Fraværende: Rikke Brøndum (RB) og Morten Nielsen Olesen (MNO - suppleant)
Gæster: Poul Lindberg (MGC’s interne revisor). Under pkt. 6 deltog endvidere: Niels Eilif Hansen,
Linda Askjær og Kjeld Larsen (redaktionen).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Godkendelse af referat fra 6. Sept. 2016 (møde # 6)
Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
Orientering
Temadrøftelse: Klyngen ’Sport’
Økonomi
Informationspolitik og hjemmesiden
Udviklingsplan for MGC
Ny rating af banen
MGC’s 25 års jubilæum
Organisationsudvikling i MGC
Status på projekter
Driftsoptimering
Eventuelt
Næste møde
Personale og fortrolige sager
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Ad pkt. 1: Godkendelse af referat
Referat # 6 af 6. Sept. 2016
Underskrevet
Ad pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct
Ingen indvendinger
Ad pkt. 3: Orientering
a) Formanden
o DGU Regionsmøde holdes i Mollerup d. 27. oktober – HC og NH
deltager.
o Mollerup Business Club inviterer til foredrag med Jørn Tækker,
der vil fortælle om den nye bydel ”Nye”. Foredraget er åben for
medlemmer i det omfang, der er plads.
b) Golfmanageren
o Ingenium (software til opmåling af banen mv.) har bl.a. givet flg.
resultater:
o Ny baneguide ligger klar til sæsonstart.
o Gratis Baneguide til mobilapp til medlemmerne - info sendes rundt til medlemmer.
o Der er mulighed for at få lavet en Greenkeeper guide med
kortlægning af dræn, sprinkler, dæksler m.m.
o Par 3-banen opmåles i denne uge og ligger ligeledes klar på
mobilapp.
o Det er nu muligt at få lavet et flot oversigtskort over MGC
og banen.
o JL kigger på nyt layout med afstande, index m.m. til vores teeskilte. Indhenter 2 tilbud. Pris ca. kr. 6. – 8.000,-. Afventer ligeledes
ny rating – klar til start 2017.
o Mobilpay og Swipp vil om kort tid kunne anvendes som betalingsmiddel i MGC.
o Bolde på driving range: Vi bør lave en skærmløsning over mod
jordbunkeren til venstre. Anslået ligger der over 6000 bolde = ca.
kr. 20.000,c) Udvalgene:
o E&S – udvalget (HC): Udvalget drøfter, hvorledes udvalgets arbejde kan fokuseres, således at det primært retter sig mod erhvervsdelen. En løsning kan være at flytte greenfeeområdet. Ligeledes drøfter udvalget ’sponsormodellen’ og overvejer, om der er
fordele ved andre modeller, f.eks. en netværksmodel, hvor netværket ikke nødvendigvis er knyttet til et sponsorat.
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Ad pkt. 4: Temadrøftelse: Klyngen ’Sport’
UK og LK gennemgik indsatsen i 2016 og de udfordringer, der er for området.
Juniorområdet:
o Rekruttering af juniorer skal bl.a. ske ved forældreinvolvering til at
hjælpe til - meget vigtigt. Vi er på vej.
o Mentorordning kan måske bringes ind i juniorarbejdet og være med til
afhjælpe under træningen.
o Miniputgolf er startet op igen i år – går godt.
o Der er sat en del ting i værk for at tiltrække nye juniorer – så der ligger
et stort arbejde foran udvalget i 2017.
Eliten:
o Status 2016 – mange gode resultater afsluttende med DM for U16
drenge.
o 2017 skal bygges op omkring det gode fællesskab, så MGC kan fastholde spillerne.
o Der startes yderligere et hold op hos herrerne, så der er 3 hold næste
år.
o UK og LK fremlagde ønsker til at en forbedret og mere motiverende
træning.
o Eliten vil meget gerne hjælpe til med forskellige opgaver i klubben –
samarbejde optimeres.
Status klubturnering:
o Der har været god tilslutning til vores klubturneringer undtagen vores
afslutningsturnering, som måtte aflyses. Der evalueres på konceptet.
o Regionsgolf:
o 8 hold tilmeldt – en oprykning til 3. division.
o Der overvejes at tilmelde et super veteranhold.
o Der kommer en indstilling fra KH om det fremtidige koncept.
o KH vil se på, hvad der kan gøres bedre i 2017. Især konceptet for vores afslutningsturnering skal evalueres og nytænkes.
Konklusion:
o Junior – der skal satses på juniorer og udvalget vil komme med nye tiltag.
o Eliten – godt på vej – flere kommer til pga. godt ry og sammenhold.

Ad pkt. 5: Økonomi
o K3 – rapport rundsendt
PL gennemgik kvartalsregnskabet og havde ingen bemærkninger.
o Budget 2017 forelå i 1. Udgave.
o Budgetprocedure vedr. budget 2017. HC og JL afholder møde med de
budgetansvarlige inden næste BM, for en drøftelse af de fremsendte
budgetter.
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
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indmeldelse og indbetaling af kontingent for 1. Halvår for 2017’.
Det blev besluttet at gennemføre forslaget med virkning fra 15. oktober.
o ’Gavepuljen’ (ca. 24.000 kr.): Hvad skal den anvendes til?
Der blev drøftet, hvordan vi kan anvende ”Gavepuljen”, så vores medlemmer kan se, hvad beløbet er brugt til. Der fremkom en række forslag, som vil blive drøftet nærmere på næste BM.

Ad pkt. 6: Informationspolitik og hjemmesiden
Niels Eilif, Linda og Kjeld deltog under dette punkt.
o Redaktionsudvalget havde fremsendt oplæg til drøftelse med bestyrelsen.
o Udvalget orienterede om status på redaktionens arbejde det sidste års
tid, især arbejdet med den nye hjemmeside. Den fungerer nu. Der er
visse tekniske problemer, men de ventes snart løst. Medlemmerne har
taget godt imod den nye hjemmeside.
o Opdatering af hjemmesiden - fra den gamle til den nye - er gået godt.
Der er stadigvæk enkelte steder, der trænger til at blive opdateret. Det
vil blive gjort henover vinteren. Facebook har mange ”likes” og har et
stigende antal følgere, og MGC bliver mere og mere kendt den vej.
o Hvem bestemmer, hvad der skal på hjemmesiden? Svar: Det gør udvalget, evt. efter konsultation med udvalgets formand eller formanden.
o Greenkeeperne har fået adgang, så vi kan få de vigtigste baneinfo ud
hurtigst muligt fra morgenstunden – vigtigt, især ved banelukninger.
Konklusion:
o Et væsentligt fremskridt ift. samme tid sidste år.
o Vi skal alle bidrage noget mere med tekst og input. Udvalget laver ikke opsøgende journalistik.
o Udvalgene skal have styr på deres respektive sider snarest.
o Positivt at Ulrik har fået direkte adgang til baneinfo.

Ad pkt. 7: Udviklingsplan for MGC
Opfølgning på diskussionen fra strategidagen: Aarhus Kommune er ved at
udarbejde en ny kommuneplan og input til denne plan har deadline 1. November. På den baggrund vedtog bestyrelsen følgende:
Udviklingsplan for Mollerup Golf Club (29.08.16).
På baggrund af, at Aarhus Kommune er ved at udarbejde en ny kommuneplan,
og at MGC i den forbindelse inden 1. november skal komme med indmeldinger vedr. arealønsker mv., tilkendegiver MGC’s bestyrelse følgende:
o MGC’s bestyrelse tilslutter sig principperne i ’Udviklingsplan for Mollerup Golf Club’ (indledende skitse 29.08.16), idet det understreges, at
der er tale om en skitse. Med hensyn til bilaget med forslag til banelayout er der alene tale om et feasibility-study mht. at sandsynliggøre,
at 27 huller er en mulighed.
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o Bestyrelsen anmoder arbejdsgruppen om at arbejde videre med udviklingsplanen.
o Bestyrelsen beslutter endvidere:
 At der snarest rettes henvendelse til kommunen vedr. grødeskæring (oprensning) af Egåen og kanalerne ved hul 14. Arbejdet bør være afsluttet inden 1. Febr. 2017.
 At Mollerupvej 26 (Peters gård) snarest muligt stilles til rådighed for klubben og at kommunen rydder op efter sig.
 At der snarest iværksættes en undersøgelse af perspektiverne i
en LAR-løsning. ”Lokal afledning af regnvand”

Ad pkt. 8: Ny rating af banen
DGU har i september fremsendt ny rating af banen.
Hcp. Udvalget indkalder til møde, hvor nøgleindekset for banens huller gennemgås og forslag til nyt nøgleindeks vil blive fremlagt.
Afklaring inden udgangen af november. Iværksættes inden sæsonstart.
Ad pkt. 9: MGC’s 25 års jubilæum
Forslag til udvalg: Ulla Køpfli (fmd.), Rikke Brøndum, Niels Thyssen, HC
Ralking, Hans Lund og Niels Eilif Hansen.
Vedtaget.

Ad pkt. 10: Organisationsudvikling i MGC
a) Forslag om, at HMS indtræder i organisationsudvalget.
Forslag vedtaget.
b) Årshjulet for bestyrelsen. Næste tema: Organisation og ledelse.
HC forbereder indlæg sammen med Organisationsudvalget til næste
BM.
c) Seminar i januar for bestyrelse m.fl.?
HC og NT kommer med oplæg.

Ad pkt. 11: Status på projekter
a) Intet aktuelt.

Ad pkt. 12: Driftsoptimering
a) Intet aktuelt.

Ad pkt. 13: Eventuelt
Generalforsamling: NT undersøger muligheden for lokale på relevante datoer.
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Ad pkt. 14: Næste møder
o Onsdag d. 9. Nov. kl. 17.00
o Tirsdag d. 29. Nov. kl. 17.00

Ad pkt. 15: Personale og fortrolige sager

Mødet hævet kl. 22.00 af formanden.

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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