Mollerup Golf Club
Bestyrelsen
Mødereferat: Møde # 8 efter GF 2016.

Mødedato og sted: onsdag, den 9. november 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)
Rikke Brøndum (RB)
Jan Lauridsen (JL - golfmanager)

Fraværende: Lasse Kristensen (LK - suppleant) og Morten Nielsen Olesen (MNO - suppleant)
Gæster: Poul Lindberg (PL - MGC’s interne revisor).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Godkendelse af referat fra 11. okt. 2016 (møde # 7)
Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
Orientering
Temadrøftelse: Organisation og ledelse
Økonomi
Rating af banen
Kommuneplanen
Mentorudvikling i MGC
Designmanual og generel marketing og styring
Organisationsudvikling i MGC
Status på projekter
Driftsoptimering
Eventuelt
Næste møde
Personale og fortrolige sager

1)

pkt. 1: Godkendelse af referat
Referat # 7 af 11. Okt. 2016
Underskrevet

2)

pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct
RB inhabil under drøftelse af vilkår for Golfshoppen. RB deltager ikke under det
punkt.

3)

pkt. 3: Orientering
a) Formanden
o D. 26. okt. afholdte DGU Regionalmøde i MGC – det var en succes. Alle
deltagere roste vores faciliteter.
o JL er kåret til Årets Golfmanager – stort tillykke med udnævnelsen. Bestyrelsen ønsker at fejre udnævnelsen. Evt. før klubbens Jazzaften torsdag d. 17. november. Muligheder undersøges. RB er på opgaven.
b) Golfmanageren
o JL afholder MUS med personalet i den kommende periode.
o JL afholder ligeledes møde med Peter Bay vedr. vilkår m.m. for Golfshoppen fremover.
o UK, KH og JL deltager i et Lederkursus over 6 moduler henover vinteren udbudt af DGI.
c) Udvalgene
E&S-udvalg (HC):
o MBC mesterskaber afsluttet i oktober.
o Møde med Jørgen Tækker 27. okt. Tapas sammen med MBC og bestyrelsen. Derefter åbent arrangement med ca. 50 medlemmer – vellykket
arrangement.
o Der er afholdt møde i E & S d. 2. november med fokus på det fortsatte
arbejde med et nyt sponsorkoncept for 2017.
o Udvalgets budget er nået.
Sportsudvalg (UK):
o Er i fuld gang med forberedelserne for næste sæson.
o Der arbejdes på et nyt Juniorkoncept. Udvalget kommer med en indstilling til næste BM.
Begynderudvalg (HMS):
o Der afholdes møde næste mandag i udvalget samt yderligere et møde
med vores mentorer, hvor der skal evalueres og udvikles på konceptet til
næste sæson. Det har fungeret meget tilfredsstillende.
Banen (JL):
o Vinterbane: Banen vendes torsdag d. 10. november pga. vejret.
o Greenkeeperne har haft meget travlt med at forskønne banen med nyplantede træer.
Turneringsudvalget (KH):
o Konceptet for Regionsgolf diskuteres for 2017 og KH kommer med en

indstilling til konceptet på næste BM.
Husudvalg (NCH):
o Møde nr. 2 i næste uge med Morten Elsborg, Chef for Sol og Energi ved
Phønix Tag Energi A/S, om hvilke mulighederne der er, for at få solceller på klubhuset.
o NCH og HC har haft møde med Teknologisk Institut vedrørende energibesparelser mv.
4)

pkt. 4: Temadrøftelse: Organisation og ledelse
o HC var ansvarlig for temadrøftelsen og havde forberedt nogle inspirerende slides, der blev gennemgået og diskuteret. Alle var enige om, at
der skal arbejdes videre på at optimere på den front.

5)

pkt. 5: Økonomi
a) Ledelsesrapport for oktober. Ledelsesrapporten blev gennemgået.
b) Budget 2017 (’teknisk udgave’). Det første udkast til budget 2017 blev
gennemgået og diskuteret. PL og JL får ajourført tallene vedr. leasing af
nye maskiner og afskrivninger asap.
c) Budgetprocedure vedr. budget 2017: HC og JL tager kontakt til de enkelte udvalg for en nøje gennemgang af udvalgenes tal for at nå Bestyrelsens budgetmål for 2017 inden næste BM.
d) ’Gavepuljen’ (ca. 24.000 kr.): Hvad skal den anvendes til? Forslag: Forskønne vores teesteder, bl.a. med nye teeskilte og hulguides. Forskønne
vores teesteder omkring vores bænke – maling af skraldespande m.m. eller nyt springvand f.eks. ved hul 18? Beslutning afventer møde i arbejdsgruppen om design på banen.

6)

pkt. 6: Rating af banen
o NCH fremlagde forslag til ny rating af banen og ny hcp - nøgle. Forslagene blev vedtaget. Information kommer på hjemmesiden. Den nye rating af banen og de nye Hcp-nøgler træder i kraft fra sæsonstart 2017.
o Ny lokalregel vedr. master. NCH indstiller at den ændres tilbage til den
gamle lokalregel. NH kommer med indstilling til næste BM.

7)

pkt. 7: Kommuneplanen
o Drøftelse af det videre forløb i forbindelse med vores anmodning om
arealudlæg. HMS orienterede kort om de tanker og udfordringer, der ligger bag. HMS tager uformel kontakt til relevante medarbejdere i kommunen.

8)

pkt. 8: Mentorudvikling i MGC
o Oplæg fra HMS inspireret af møde med Herning GC. Bestyrelsen kom
frem til, at vi mangler en Mentorordning til nye ”garvede” golfspillere,
der melder sig ind i klubben. Det er meget vigtigt for at fastholde medlemmer, at de integreres i klubben og får skabt nye og gode relationer.
o Ligeledes skal vi have kigget på, hvorfor en forholdsvis stor procentdel
af vores ungdomsmedlemmer melder sig ud. JL kigger på det.

9)

pkt. 9: Designmanual og generel marketing koncept og styring
o RB gennemgik første udkast til ny Designmanual. Der var enighed i Be-

styrelsen om, at klubben trænger til et nyt og ensartet set-up.
o RB laver en indstilling til Bestyrelsen.
10) pkt. 10: Organisationsudvikling i MGC
a) Årshjulet for bestyrelsen. Næste tema: ”Personalets samarbejde med Bestyrelsen” til BM i januar 2017.
b) Seminar i februar/marts? HC og NT vender tilbage.
c) Nyt koncept vedr. træning mv. (K37). Nedsættelse af udvalg: HMS,
NCH, JL og SJ. Gruppen kan evt. supplere sig.
d) Erfamøde med Herning GCs bestyrelse. JL og Bo West Møller finder dato og indkalder til møde ultimo januar.
11) pkt. 11: Status på projekter
Intet aktuelt.
12) pkt. 12: Driftsoptimering
Intet aktuelt.
13) pkt. 13: Eventuelt
o Dato for GF? NT vender tilbage asap med mulige mødedatoer.
14) pkt. 14: Næste møde
o Onsdag d. 29. Nov. kl. 17.00
15) pkt. 15: Personale og fortrolige sager
Mødet hævet af formanden kl. 22.35.
Referatet godkendt d.

HC Ralking

Niels Halleløv

Jesper Lorentzen

Ulla Køpfli

Knud Høgh

Hans Martin Skou

Niels Thyssen

Rikke Brøndum

