Mollerup Golf Club
Bestyrelsen
Mødereferat: Møde # 5 efter GF 2017.
Mødedato og sted: tirsdag, den 8. august 2017 i
Klubhuset
Deltagere: H. C. Ralking (HC)
Niels Thyssen (NT)
Hans Martin Skou (HMS)
Jesper Lorentzen (JLO)
Ulla Køpfli (UK)
Knud Høgh (KH)
Jan Lauridsen (JL - manager)
Afbud:

Marianne Nilsson (MN)
Bo Pugholm (BP)
Mikkel Markfoged (MM) suppleant
Jan Kejser (JK) suppleant

Inviteret:

Poul Lindberg – Intern Revisor

Dagsorden:
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2.

Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet

3.

Orientering
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Økonomi

5.

Temadrøftelse: Begynderarbejdet

6.

Organisationsudvikling i MGC

7.
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Eventuelt

9.

Næste møde

10. Personale og fortrolige sager

1)

Godkendelse af referat
Referat # 4 af d. 27. juni
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 Der er afholdt FU-møde – ingen bemærkninger.
o DGU planlægger møde om ’Golfsportens samfundsværdi’ i Mollerup ultimo september.
o Aarhus Kommune kommer på banebesøg i september.
b) Golfmanageren
o Reparation af hegnet omkring Driving Range er udsat til ultimo september, da det kræver, at DR lukkes
i flere dage.
o Der er en positiv udvikling i antallet af begyndere.
Det flotte begynderarbejde er begyndt at vise sit
værd. Der er pt. over 70 begynder i gang.
c) Udvalgene
Banen – JLO
o Der har været lidt udfordringer på personalesiden
pga. sygdom kombineret med ferie. Men med
hjælp fra de frivillige er vi kommet godt igennem juli
måned.
o Den gamle fairwayklipper kan ikke mere og der arbejdes nu på at lease en ny maskine. Den første
kommer på prøve allerede i næste uge.
o Der arbejdes på at udbedre renderne efter drænarbejdet, så de ”forsvinder” og blive jævne med
græs hurtigst muligt.
o Der er stadigvæk en del arbejde, der skal gøres på
banen, hvorfor JLO skal bruge flere frivillige. Er man
interesseret kontaktes Jesper Abel.
o Skal der gøres en ekstra indsats for rekruttering af frivillige? Evt. nedsætte et udvalg der hjælper til med
rekrutteringen – JLO tager en snak med MN.
o De nye teeskilte er nu malet og arbejdet med de
nye hullayout er sat i gang i samarbejde med LaserTryk. Udkast forventes klar i næste uge.

Husudvalget – JLO
o Maling af vores bygninger er nu påbegyndt – forventes at tage ca. 14 dage.
Kommunikationsudvalget – MN
o Der er sat gang i kommunikationen om kurser og om
prøvemedlemsskaber, hvilket har betydet god tilslutning til de enkelte kurser. Det nye hold prøvemedlemmer i august er nu fuld booket, takket være
intensiv og klog brug af facebook - 20 deltagere.
o Redaktionen fortsætter arbejdet med ”Spil med dagen” d. 20. august. Der ligger flyers rundt om i klubben samt yderligere info på hjemmesiden. Postkort
til nybyggerkvarteret er i produktionsfasen – afventer
LaserTryk.
o Dronefilm af klubben og hullerne er i proces. Vores
behov er meldt ind til leverandøren og afventer deres svar. Sættes i værk hurtigst muligt.
Junioudvalget – UK
o Juniorerne har afholdt den årlige Juniorlejr med stor
succes trods det halv kedelige vejr – 12 deltagere.
o Deltaget i kredsturneringen som MGC vandt.
Bane- og medlemsservice – UK
o Baneservice har ”fanget” en del gratister på DR,
specielt i weekenden.
o Kalenderen for resten af 2017 er på plads og indsatsen modtages med stor ros.
o Golfringen har nu 245 medlemmer.
Turneringsudvalget – KH
o Forberedelserne til årets Afslutningsturnering og festen om aftenen er i gang. Der kigges på, hvad der
skal til for at skabe større interesse for dagen. Gode
ideer er velkomne.
4)

Økonomi
Halvårsregnskabet
o Halvårsregnskabet viser et lidt bedre resultat end budgetteret, og likviditeten er d.d. bedre end samme periode sidste år.
o Der er enkelte afvigelser, som kræver en dyberegående
gennemgang. JL kommer med forklaring på næste BM.
Budget 2018
o Budgetproceduren for 2018 blev gennemgået og JL fremsender de relevante bilag og aktuelt budget til de forskellige budgetansvarlige i uge 33.

5)

Temadrøftelse: Begynderarbejdet
HMS orienteret om begynderarbejdet i MGC. Udvalgets ansvarsområder er:
o velkomst og vejlederordninger,
o onsdagsturneringer,
o regel- og etiketteundervisning,
o netværksaktiviteter,
o nye initiativer for tiltrækning af begyndere og
o ansvar for, at hjemmesiden er opdateret med indlæg og
turneringsplaner.
HMS gennemgik udvalgets aktiviteter. De frivillige yder en kæmpe indsats.
o De afholder bl.a. onsdagsturneringer på stor bane og par
3-banen.
o De byder alle nye medlemmer velkommen over en kop
kaffe i Cafeen.
o De bistår i nødvendigt omfang Klub+37.
o De delltager i Golfens Dag og projekt Diabetes og står for
”Spil med dagen”.
o De arrangerer venskabsturneringer for vores begyndere og
opdatere hele tiden vores velkomstfoldere m.v.
o Udvalget har ligeledes lavet en manual for onsdagsturneringerne.
Den største udfordring er onsdagsturneringens succes, da man
må afvise ca. 10-15 spillere hver onsdag pga. et max på 48 spillere.

6)

Organisationsudvikling i MGC
a) Årshjulet for bestyrelsen. Næste tema:
HC melder nyt tema ud.

7)

Status på Projekter
Intet aktuelt.

8)

Eventuelt
-

9)

Næste møde
o Mandag d. 11. September (er efterfølgende ændret til 4.
Sept.)

10) Personale og fortrolige sager
o Møde med personalet
Aftalt til d. 5. september 2017 kl. 07.30.
Mødet hævet kl. 20.00.

Referatet godkendt d.

HC Ralking

Niels Thyssen

Jesper Lorentzen

Ulla Køpfli

Knud Høgh

Hans Martin Skou

Bo Pugholm

Marianne Nilsson

