Mollerup Golf Club
Bestyrelsen
Mødereferat: Møde # 8 efter GF 2017.
Mødedato og sted: tirsdag, den 3. oktober 2017 i Klubhuset
Deltagere: H. C. Ralking (HC)
Niels Thyssen (NT)
Hans Martin Skou (HMS)
Ulla Køpfli (UK)
Knud Høgh (KH)
Jesper Lorentzen (JLO)
Marianne Nilsson (MN)
Bo Pugholm (BP)
Jan Lauridsen (JL - manager)
Inviteret: Poul Lindberg – Intern Revisor
Afbud:
Jan Kejser (JK) suppleant
Mikkel Markfoged (MM) suppleant
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1.

Godkendelse af referat, møde # 6 fra 4. sept. og # 7 fra 18. sept.
(ekstraordinært) 2017
Godkendt og underskrevet

2.

Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
Pkt. 10 tilføjet ekstra punkt ellers ingen bemærkninger

3.

Orientering
Formanden:
o DGU har afholdt fyraftensmøde ’Golf Gavner’, i Mollerup.
DGU har lavet kampagnen for at påvirke golfsportens
omdømme. Der deltog rigtig mange repræsentanter fra
forskellige golfklubber.
o I samråd med DGU har vi indstillet og er blevet nomineret
til Årets Idrætspris for vores Golf og Diabetes projekt. Afstemningen starter d. 23. oktober. Der kan læses mere og
afgives stemme på www.danskernesidrætspris.dk
Manager:
o For at vi ligeledes kan søge momskompensation i 2018,
mangler vi nu kun 16 donationer i at nå kravet på min. 100
donationer/gaver. Vi går nu i gang med at få formalias på
plads og forventer at få de sidste donationer på plads.
o Sandy er færdig for i år og vi har sagt farvel og tak for en
god indsats i 2017.
Baneudvalg
o Aarhus Kommunen v/ Rikke Schulz, Sport og Fritid, og Marianne Pop, Teknik og Miljø, har været på besøg til banegennemgang, som gennemføres hvert andet år. Alt var,
som det skal være. Vi passer banen som foreskrevet og
overholder de krav, kommunen stiller, til at drive golfbanen.
o Banen er, som de fleste andre klubber i Aarhus, våd, og
der skal derfor passes godt på den, når der spilles. Vi er
meget glade for vores nye dræn, der virker efter hensigten.
Kommunikation
o MN har deltaget i DGU’s kursus ’Golf Gavner’. Et rigtig
godt kursus som MN vil inddrage i sin strategi fremover.
o MN er i gang med at lave Årshjulet for udvalget.
Juniorudvalg
o DGU afholder en workshop d. 5. november i Mollerup GC.
Christian Møller, DGU, søger flere frivillige til at medvirke i et
DGU juniorpanel. Panelet er en del af en igangværende
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indsats, som skal tiltrække og fastholde flere juniormedlemmer i de danske golfklubber.
Begynderudvalg
o Der er afholdt Begyndermesterskaber. Vinder af Begyndermesterskabet blev Daniel Brämer – stort tillykke. Knud
Høgh blev fortjent hædret som årets frivillige, for sin store
indsats og hjælp med klubbens arbejde med nye medlemmer.
o Klub 37+ har haft sidste træning med Søren og Sandy. Der
blev taget afsked med Sandy, der blev takket for sin store
og engagerede indsats.
E&S-udvalg
o MGC har d. 8. september afholdt et fælles arrangement
med Business Park Skejby. Der deltog 22 personer, der
havde en herlig dag med golf og fælles hygge efterfølgende. Det var god reklame for MGC. Den første virksomhed har allerede booket et arrangement.
o Der er afholdt MBC mesterskaber – ny mester Jan Kejser.
o På sidste E&S møde blev den nye brochure for Mollerup
Business Club præsenteret. Alle opfordres til at omdele
den til interesserede. Der arbejdes endvidere på at få lavet nye sponsorpakker.
4.

Økonomi
Status for september:
Budgetmæssigt er vi godt med alle steder, dog undtagen ”andre indtægter”. Vi har ikke haft de greenfeespillere og arrangementer som budgetteret. Det betyder, at vi er en smule efter års
budgettet. Likviditetsmæssigt er vi stadigvæk på den gode side,
i forhold til sidste år. FU vil følge udviklingen tæt resten af 2017.
Budget 2018:
JL fremlagde første udkast til budget 2018 med budgetønsker fra
de forskellige udvalg, som blev gennemgået og principdrøftet.
Jf. klubben budgetprocedure, afholder HC og JL møder med de
enkelte udvalg. Herefter rettes budgettet til og i den forbindelse
fordeles budgettet månedsvis og fremlægges på næste BM.
Onlinekontoret
Samarbejdet med Onlinekontoret blev drøftet specielt med
henblik fakturabehandling og godkendelsesprocedurer, som
endnu ikke er implementeret som ønsket af bestyrelsen. JL undersøger, hvordan økonomistyringen fungerer i andre golfklubber og melder tilbage på næste BM.

5.

Temadrøftelse: ”Compliance”
Udskudt til næste BM
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6.

Organisationsudvikling i MGC:
Årshjul for bestyrelsen:
Næste tema: ’Organisation, ledelse og compliance’ – HC fremlægger.
Medlemmer til CSR udvalg:
- Formand: Niels Thyssen
- HC Ralking
- Gert Nielsen
- Erik Berngruber
- Sven Nielsen
Møde med Klubber i Klubben:
Der indkaldes til møde med KiK d. 14. november. HC modtager
gerne input tid dagsordenen.

7.

Status på projekter
Intet nyt.

8.

Eventuelt
Ingen bemærkninger

9.

Næste møde
Næste BM d. 7. november kl. 17.00

10. Personale og fortrolige sager
Mødet hævet kl. 20.15
Referatet godkendt d.

HC Ralking

Niels Thyssen

Jesper Lorentzen

Ulla Køpfli

Knud Høgh

Hans Martin Skou

Bo Pugholm

Marianne Nilsson
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