CLUB
Mollerup Golf Club
Bestyrelsen
Mødereferat: Møde # 4 efter GF 2017.
Mødedato og sted: tirsdag, den 27. juni 2017 i
Klubhuset
Deltagere: H. C. Ralking (HC)
Hans Martin Skou (HMS)
Jesper Lorentzen (JLO)
Marianne Nilsson (MN)
Knud Høgh (KH)
Bo Pugholm (BP)
Jan Kejser (JK) suppleant
Jan Lauridsen (JL golfmanager)
Afbud:

Niels Thyssen (NT)
Ulla Køpfli (UK)
Mikkel Markfoged (MM) suppleant

Inviteret: Poul Lindberg – Intern Revisor
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1)

Godkendelse af referat
Referat # 3 af 30. maj 2017
Godkendt og underskrevet

2)

Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct
Ingen bemærkninger

3)

Orientering
a) Formanden
o Jubilæumsudvalget har holdt afsluttende møde.
o International Community. Vi er i dialog med IC og inviterer til et arrangement i august.
o MGC har på det seneste haft god omtale i diverse medier. Vi har været i Golfbladet 2 gange og vores Diabetes projekt med DGU har bl.a. været i nyhederne på
DR1 og TV2OJ, samt er omtalt på Golf.dk.
b) Golfmanageren
o Ny buggy til baneservice og sekretariatet.
o Sekretariatet er i gang med en større optimering af diverse IT-værktøjer – det drejer sig primært om vores sikkerhed, Hannes arbejdsstation og vores infoskærme.
c) Udvalgene
Banen – JLO
o Banen står godt og roses meget.
o Vi har fået ny mekaniker – vi byder Kent velkommen og
håber på et godt samarbejde. Kent kommer fra et tilsvarende job i Hammel GK.
o God bemanding henover sommeren – vi har lejet Carsten Leed af CL Fliser i ferieperioden.
o Har brug for flere frivillige, bl.a. kan vi godt bruge nogle

frivillige til at male de nye tee-skilte (med nye hullayout) inden de kan sættes op.
o Der lægges sidste hånd på de nye hul-layout. US og JL
har møde med Ingenium og laver et udkast til godkendelse.
Husudvalget - JLO
o Første prioritet er maling af huset – startes sidst i august.
Kommunikationsudvalget - MN
o MN er klar med en plan for resten af 2017 – se pkt. 5.
Begynderudvalget - HMS
o Begynderforløb – afvejning af forløbet: Der er uenighed
om kravene til begynderne inden de får lov til at prøve
kræfter med den store bane. Begynderudvalget og sekretariatet kommer med oplæg. Søren indkaldes til
mødet.
o Ny begynderturnering sammen med Silkeborg/Ry en
succes.
IT-udvalget - JK
o Optimering af hele IT-opsætningen. Trænger til en større gennemgang. Hanne har fået ny computer, der
etableres ny central back-up, firewall osv.
E&S sponsorudvalg - HC
o Nyt netværkskoncept skal søsættes og markedsføres.
o Der arbejdes på at lave et samarbejde med virksomhederne i Business Park Skejby. Muligt arrangement i
september.
Juniorudvalget – BP
o Juniorugen - sammen med DGU - i samme uge som Junior Camp.
o Vil gerne have flere junior – tiltag på vej
o Flere af vores juniorer deltager på vores divisionshold
med succes.
o Frederik Sejr er udtaget til EM med juniorlandsholdet –
stort tillykke. Vi krydser fingre og håber at få en Europamester i MGC.
Turneringsudvalget – KH
o Alt kører planmæssigt – god tilslutning til klubbens turneringer.
o Regionsholdene er færdige med den indledende runde – to hold er videre til slutspillet.

4)

Økonomi
o Ledelsesrapport for maj måned.
Vi er godt med og holder budgetterne. Banen – pga. nyansættelse og sygdom forventes lønudgiften af stige med
ca. 30.000,- mere end budgetteret.
o Godkendelsesproceduren skal fungere bedre fremover. JL
får lavet opdateret liste med de ansvarlige for de forskellige områder og sender til Onlinekontoret.
o JL har modtaget en revisorerklæring fra Skat, vedr. vores
ansøgning om momsrefusion. MGC får besked i november
om beløbets størrelse.
o Vi har søgt aktivitetsstøtte ved Aarhus kommunes pulje til
sportslig aktivering af ældre. Vi har modtaget et tilskud på
kr. 18.600,- for 2016.
o Budget for Kommunikationsudvalget.
Kontoen for markedsføring på Kr. 68.000,- kan for resten af
2017 disponeres af Kommunikationsudvalget – Vedtaget.

5)

Temadrøftelse: Kommunikation
MN kom med oplæg til, hvad der kan/skal gøres i klubben vedr.
kommunikation og markedsføring nu og fremover. Hvem er vores
målgrupper og hvilke markedsførings platforme skal prioriteres?
Hvad og til hvem skal vi kommunikere internt og eksternt? Vigtigt
at der en rød tråd og kvalitet i det, der kommunikeres.
De sociale medier vil blive en vigtig del af kommunikationen
fremover. MN gennemgik fakta om MGC´s facebookside. Vi er
rigtig godt med og har et stadig stigende antal medlemmer. Vi
når ud til mange og har højt engagement på mange af vores
opslag. Det er meget positivt og kan være med til at styrke
MGC. MN fremlagde endvidere en handlingsplan for kommunikation.

6)

Konstituering: Medlemmer af stående udvalg
IT udvalget – konstituering:
Jan Lauridsen 79-2796
Hanne Jakobsen 79-1423
Kent Kirkensgaard 141-6093 (bliver medlem af Mollerup)
Torben Bendixen 79-3477
Jan Kejser 79-3210
Godkendt.

7)

Medlemstilbud juli
Det blev besluttet, at vores medlemmer kan invitere gæster med
i deres bold i juli måned for kr. 100,-. Dvs. at medlemmet selv skal
spille med, for at gæsterne kan spille for kr. 100,-. HJ og JL sætter
op i Golfbox. Disse gæstebilletter i juli tæller ikke med i de 6 gæstebilletter hvert medlem kan købe.

8)

Tilbud vedr. ny hjemmeside
MGC har modtaget et tilbud fra Seeking på et nyt markedsførings set-up, der vil integrere en ny markedsføringsplatform med
en ny hjemmeside samt et nyt ”intranet” til brug for de enkelte
udvalg m.m. Næste step er et møde med Redaktionen. JL indkalder. Tages op igen på næste BM.

9)

Organisationsudvikling i MGC
Årshjulet for bestyrelsen. Næste tema: HC vender tilbage med
nyt tema.

10) Status på projekter
11) Eventuelt
o Vi får en del overnattende golfere fra Sverige og Norge. Det
har hidtil været gratis. Forslag om, at det fremover minimum
skal koste kr. 100,- pr. overnatning eller samme niveau som
campingpladser. JL undersøge priser og får det sat i gang.
o Diabetes projekt. Der har været tvivl om de 6 golfere fra Diabetes projektet må benytte den store bane. Enighed om, at
det har de lov til i resten af forskningsprojektets løbetid (maj
2018). Projektet har givet rigtig god pressedækning både i TV,
golfaviser og andre medier.
12) Næste møde
Tirsdag d. 8. august kl. 17.00.
13) Personlige og fortrolige sager
o Møde med personalet onsdag d. 16. august kl. 07.30.
Mødet hævet kl. 21.15

Referatet godkendt d.

HC Ralking

Niels Thyssen

Jesper Lorentzen

Ulla Køpfli
Skou

Bo Pugholm

Knud Høgh

Marianne Nilsson

Hans Martin

