Mollerup Golf Club
Bestyrelsen
Mødereferat: Møde # 6 efter GF 2017.
Mødedato og sted: mandag, den 4. september 2017 i Klubhuset
Deltagere: H. C. Ralking (HC)
Niels Thyssen (NT)
Hans Martin Skou (HMS)
Marianne Nilsson (MN)
Ulla Køpfli (UK)
Knud Høgh (KH)
Bo Pugholm (BP)
Jan Lauridsen (JL - manager)
Inviteret: Poul Lindberg – Intern Revisor
Afbud:
Jesper Lorentzen (JLO)
Jan Kejser (JK) suppleant
Mikkel Markfoged (MM) suppleant
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1.

Godkendelse af referat, møde # 5 fra 8. aug. 2017
Godkendt og underskrevet

2.

Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
Ingen bemærkninger

3.

Orientering:
Formanden
D. 12. september afholdt MGC et arrangement for International
Community - Golf for sjov – for ca. 20 personer. Arrangementet
var vellykket. Det er forhåbentlig starten på et godt samarbejde
med IC.
Aarhus Kommune, repræsenteret ved Rikke Schulz, Sport og Fritid
og Marianne Pop, Teknik og Miljø, kommer til banegennemgang
d. 12. september.
DGU holder møde ultimo september i Mollerup med overskriften
”Golf Gavner - Bliv inspireret til at arbejde med at ændre golfsportens omdømme og skabe flere golfspillere”. Bestyrelsen opfordres til at møde op og deltage.
Manageren
I samarbejde med Bravida påbegyndes installationen af lys over
udslagsmåtterne samt ude i terrænet i uge 38 og forventes færdigt start oktober.
Der er nu installeret en maskine fra i-charge til opladning af mobiltelefoner og udlevering af buggy nøgler i ankomstområdet.
Det håber vi på kan løse en del af de udfordringer vi har med
udlejning af buggies udenfor åbningstiderne. Har allerede været
i brug med succes.
Kommunikation (MN)
Droneoverflyvning af banen og de enkelte huller er udsat pga.
drænrender. Vi venter til efter render er udbedret.
MGC har indrykket en annonce i Letbane Magasinet, der bliver
omdelt i ca. 10.000 eksemplar i nærområdet.
Medlem- og baneservice – (UK)
Der har været henvendelser fra flere medlemmer om at reglerne
på banen skal gælde for alle. Der har været flere episoder på
banen, hvor medlemmer klart overtræder de gældende regler.
UK og JL koordinerer og får meldt tilbage på henvendelserne.
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Eliten – (UK)
Stort tillykke til vores elite piger der er rykket op i den fornemmeste division – Santander Divisionen. Vores 3. herrer har ligeledes
vundet deres oprykningsspil fra Danmarksserien til 5. division.
Junior – (BP)
Der er igen i år afholdt Junior-Camp og DGU Junioruge med stor
succes – trods det triste vejr.
Vores Juniorspillere - individuelt og hold - har klaret sig godt. Især
Frederik Sejrs Europamesterskab for Juniorhold kan vi være stolte
af i MGC.
Der skal nu evalueres på salget af klubhæftet. Umiddelbart har
det ikke fungeret optimalt.
Turneringsudvalget - KH
Der har været afholdt den årlige Carlsberg Turnering med ca. 60
deltagere – Turneringen forløb tilfredsstillende. Dog overvejes det
at ændre spilledato fremover, så den ikke falder sammen med
Festugen.
Deltagelse i Afslutningsturneringen bliver i år gratis med efterfølgende suppe (sponseret af Mollerupgaard og MGC) og præmieuddeling – udvalget håber på at det betyder fuld tegning
og en festlig dag.
Udvalget overvejer at droppe morgenmad til turneringerne næste sæson.
CSR – NT
HC og NT har haft møde med en repræsentant fra Beskæftigelsesforvaltningen om et samarbejde mellem MGC og kommunen
om muligheden for praktikpladser i MGC. Et spændende og
konstruktivt møde. Der arbejdes videre med konceptet og næste møde er aftalt til d. 19. september.
E&S-udvalg – (HC)
Den nye Netværksmodel kan nu snart præsenteres. Den nye folder der vedr. den nye model er lige på trapperne.
MGC afholder Company Day i samarbejde med BPS fredag d. 8.
september. Det skal være med til at styrke sammenholdet mellem MGC og BPS.
MBC har været på den årlige tur til MiD. Der var tilmeldt 16 personer, der havde en dejlig dag i Himmerland.
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2. runde af MBC-mesterskabet spilles lørdag d. 9. september.
4.

Økonomi
Økonomien er tilfredsstillende og budgetterne overholdes. Som
tingene ser ud nu, forventes det at nå det budgetterede overskud.
Driftskreditten har det godt og er noget bedre end samme tid
sidste år.
Forslag til Budget 2018 for de enkelte udvalg skal være JL i hænde senest d.15. september 2017.
Der har været lidt udfordringer med godkendelsesproceduren af
fakturaer til de enkelte udvalg. HC tager kontakt til Onlinekontoret.
Vedr. godkendelse af momsrefusion for 2018, undersøger JL betingelser og vender tilbage til HC hurtigst muligt.

5.

Organisationsudvikling i MGC
HC melder tilbage vedr. tema til næste BM.

6.

Status på projekter
Intet aktuelt

7.

Eventuelt
Ingen bemærkninger

8.

Næste møde
Tirsdag d. 10. okt. 2017 – afbud fra UK og BP

9.

Personale og fortrolige sager
Møde med personalet
Tirsdag d. 5. september kl. 07.30
MUS samtaler efterår
Forberedes på næste BM.
Mødet hævet kl. 20.45
Referatet godkendt d.
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Niels Thyssen

Jesper Lorentzen

Ulla Køpfli

Knud Høgh
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Bo Pugholm
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