Mollerup Golf Club
Bestyrelsen
Mødereferat: Møde # 9 efter GF 2016.

Mødedato og sted: tirsdag, den 29. 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)
Lasse Kristensen (LK - suppleant
Jan Lauridsen (JL - golfmanager)
Fraværende: Rikke Brøndum (RB) og Morten Nielsen Olesen (MNO - suppleant)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Godkendelse af referat møde # 8 fra 9. Nov. 2016
Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
Orientering
Økonomi
Golfspilleren i Centrum
Designmanual for MGC
Ændring af lokalregel
Organisationsudvikling i MGC
Status på projekter
Driftsoptimering
Eventuelt
Næste møde
Personale og fortrolige sager

Pkt. 1: Godkendelse af referat
Referat # 8 af 9. Nov. 2016 godkendt og underskrevet.
Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct.
Pkt. 6 udgår. Ellers ingen bemærkninger.

Pkt. 3: Orientering
a) Formanden
o Der er afholdt møde med Klubber i klubben – godt og positivt møde.
Herreklubben ønsker at spille bordtennis i det bagerste rum i restauranten i vinterperioden. Ok fra Bestyrelsen under forudsætning af, at bordene køres væk og lokalet er ryddet efter brug.
o Diabetikerprojekt. DGU vil gerne bruge MGC igen til et nyt Diabetiker
projekt – der er opbakning fra Bestyrelsen til, at vi igen deltager i projektet.
b) Golfmanageren
o Hanne og JL er ved at forberede ”Golfringen” 2017 og har fremsendt
faktura til betaling, så der kan spilles allerede fra d. 1. januar 2017.
Nye medlemmer kan allerede nu tilmelde sig ”Golfringen” ved henvendelse på sekretariatet.
o JL har haft møde med Handelsbanken om vores Anlægskartotek. Anlægskartoteket er gennemgået, opdateret og godkendt.
o KH, UK og JL deltager i Lederakademiet gennemført af DGI. 6 moduler henover vinteren.
c) Udvalgene
o Husudvalget (NH)
Mangler tal fra Phønix Energi vedr. evt. installering af solceller. NH
vender tilbage når der er nyt.
NH og Simon er i gang med at få lavet en maskinparkfortegnelse og en
vedligeholdelsesoversigt i restauranten.
o Turneringsudvalget (KH)
Mangler besked fra DGU om banefordeling til Danmarksturneringen
inden udvalget kan lave Turneringskalenderen færdig for 2017.
Regionsturneringen – pt. 7 hold overvejer at lave et 8. hold. KH er i
gang med planlægningen.
o Baneudvalget (JL)
Der arbejdes på at udlicitere roughklipningen til CL Fliser & Anlæg.
Planlægningen er så langt, at det er taget med i budgettet for 2017.
Der arbejdes på at lease en gravmaskine i sameje med Aarhus GC. Afventer AGC bestyrelses godkendelse.
JLO og Ulrik er ved at lave arbejdsplanen for vinterarbejdet frem til
februar.
o Junior- og eliteudvalget (UK & LK)
Stor mødeaktivitet i udvalget og møder med spillerne om planlægningen af sæsonen 2017. Planen for sæsonen er tæt på at være på plads.
o Begynderudvalget (HMS)
Har delt møderne op i Begynder- og Mentorudvalgsmøder. Der er afholdt møder i begge udvalg og der arbejdes målrettet frem mod 2017.
Der er stor opbakning blandt de involverede frivillige til at arbejde videre i 2017 og fortsætte det succesfulde arbejde for indeværende sæson. Mentorudvalget vil især have fokus på vores medlemmer med hcp

over 36. Tiltag der er med til at hjælpe og fastholde flere af vores medlemmer i den kategori – bl.a. en ”Klub+37”. Der arbejdes på i samarbejde med Søren Pro at begynde Prøvemedlemskab allerede til vinter –
indendørstræning – HMS, JL, NH og Søren Pro udarbejder en plan for
det og andre tiltag.
Pga. den store tilslutning til vores Onsdagsturneringer, vil udvalget
gerne udvide turneringen og evt. inddrage/fortrinsret på bagni.
o Erhvervs- og sponsorudvalget (HC)
Der er afholdt julefrokost for Business Clubben og møde i E & S udvalget hovedsageligt vedr. nyt sponsorkoncept samt færdiggørelse af
programmet for 2017.
Pkt. 4: Økonomi
a) Regulering af skabsleje og buggyplads jf. mailafstemning:
’I forbindelse med budget 2017 bemyndiges formanden og manageren til
at justere priserne for skabsudlejning og udlejning af pladser til buggies til
et rimeligt niveau, f.eks. en stigning kr. 50,-pr. skab/plads pr. år med virkning fra 1. Januar. 2017.’ Forslaget blev vedtaget.
b) Budget 2017.
Budgetredegørelse og budget for 2017 blev gennemgået. Budget 2017 blev
godkendt. Udvalgene udarbejder snarest likviditetsbudget. Den nye procedure for godkendelse af bilag blev gennemgået. Proceduren evalueres efter
1. Kvartal.
c) ’Gavepuljen’ (ca. 24.000 kr.): Hvad skal den anvendes til?
Skal være synligt for medlemmerne, hvad pengene går til. Beslutning er
udskudt.
Pkt. 5: Golfspilleren i Centrum (GiC)
Rapporterne blev drøftet og alt i alt ser det godt ud. Især fremgangen på medlemmernes loyalitet er meget positivt. De punkter, der halter lidt efter, er der
allerede/vil der blive taget hånd om fra sæsonstart 2017.
Pkt. 6: Designmanual for MGC
Punktet udsat.
Pkt. 7: Ændring af lokalregel
Regel- og hcp. udvalget indstiller, at lokalregel 9 ændres til tidligere formulering (altså tvunget, men straffrit omslag når man rammer ledninger og klokke,
men ikke masterne). Vedtaget og sendes til DGU til godkendelse.
Pkt. 8: Organisationsudvikling i MGC
a)
Årshjulet for bestyrelsen. Næste tema: Husudvalget.
b)
Møde m. Herning Golf Klub 24. Januar i Mollerup.
Pkt. 9: Status på projekter
Intet aktuelt.

Pkt. 10: Driftsoptimering
Anskaffelse af gravemaskine og udlicitering af roughklipning behandlet under økonomi.
Pkt. 11: Eventuelt
Generalforsamlingen er fastsat til tirsdag d. 21. Marts
Pkt. 12: Næste møde
o
Mandag d. 23. Januar
o
Tirsdag d. 21. Februar
Pkt. 13: Personale og fortrolige sager

Mødet hævet kl. 21.00 af formanden.

Referatet godkendt d.

HC Ralking

Niels Halleløv

Jesper Lorentzen

Ulla Køpfli

Knud Høgh

Hans Martin Skou

Niels Thyssen

Rikke Brøndum

