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Bestyrelsen
Mødereferat: Møde # 9 efter GF 2017.
Mødedato og sted: tirsdag, den 7. november 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:
Mikkel Markfoged (MM) suppleant
Jan Kejser (JK) suppleant
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1.

Godkendelse af referat, møde # 8 fra 3. oktober 2017
Godkendt og underskrevet

2.

Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
Ingen bemærkninger.

3.

Orientering
Formanden:
o HC, NT og HMS har været til møde med Aarhus kommune,
Sundhed & omsorg. Kommunen er interesseret i et tættere
samarbejde, bl.a. som opfølgning på vores forskningsprojekt ’Golf og diabetes’.
o HC og NT har deltaget i DGU´s regionalmøde i Holstebro.
På mødet var temaerne bl.a. Golf Gavner, Persondataforordningen, aldersfordelingen i de enkelte golfklubber, diabetes projektet og den gode begyndelse m.m. Så blev
vores drenge - der vandt EM for drenge med Frederik Sejr
på holdet - nævnt med stolthed.
o MGC er i dialog med DGU om et pilotprojekt om Golf
Gavner. Golf gavner er et nyt tiltag fra DGU, der skal være
med til at påvirke golfsportens omdømme i mere positiv
retning. Temaerne er bl.a. sundhed, det sociale liv, økonomi og naturen.
Manageren:
o Vi har lavet en aftale med CL Fliser vedr. udbedring af
dræn ved stien til hul 10 og under vejen bagom 9. green
forbi 5. teested og videre ned til Åen. Det er stoppet og
menes at være grunden til, at der står meget vand ved
træerne og på 9. green. Vi håber udbedringen løser de
nævnte udfordringer.
o Hanne og JL har deltager i GAF Konferencen i Korsør.
Mange interessante emner og indlæg. Især DGU´s jurist Lise Stryhns indlæg vedr. den nye Persondatalov og kommende tiltag fra DGU´s side var meget interessant.
o Der er desværre endnu intet nyt vedr. vores ansøgning om
momskompensation. Vi er lovet svar i november.
Turneringsudvalg
o Pga. det dårlige vejr måtte udvalget desværre aflyse
Sponsor- og Udvalgsturneringen. De tilmeldte blev inviteret
på frokost. Ca. 40 deltog. Det skal gøres bedre næste år.
Baneudvalg
o Det er besluttet at åbne 6 huller – hullerne 10 – 13 og hul-
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lerne 17-18. De er nu blevet klippet og plejet og kan godt
spilles. Der spilles til sommergreens. Men der skal stadigvæk spilles med stor omtanke og passes godt på banen.
o Bunker på hul 5 er ved at blive udbedret.
o Der kan igen samles bolde på DR – men som altid er det
vejret der bestemmer hvor lang tid.
o Der er ingen planer om vinterbane endnu. Udvalget vender tilbage når/hvis det besluttes at vende banen.
Kommunikation
o MN har afholdt planlægningsmøde med Redaktionsudvalget om det fremtidige arbejde.
Eliteudvalg
o Udvalget forventer tilgang fra to nye elitepiger med +hcp.
o Ellers er udvalget i fuld gang med at forberede den nye
sæson. Der bliver afholdt et evalueringsmøde i december.
Juniorudvalg
o BP har tilmeldt sig et DGU seminar for Junioransvarlige.
o Frederik Sejr er blevet indstillet til Idrætssamvirkets talentpokal.
o Vores junior har klaret sig rigtig godt i 2017 og ligger pænt
placeret på juniorranglisten.
o Jakob Sejr er udtaget til DGU´s udviklingstrup.
Begynderudvalg
o HM orienterede fra udvalgets sidste møder med mentorer
og begynderansvarlige. Der er stor ros til det stykke arbejde alle de involverede frivillige har ydet i 2017. Der har været næsten 100 nye begynder der har tilmeldt sig vores
begynder forløb. Over 40 har allerede meldt sig ind i MGC
og vi har stadigvæk mange, der er ved at afslutte forløbet
og forventes at blive en del af MGC.
E&S-udvalg
o E og S udvalget har holdt møde og er travlt optaget af at
beskrive nye sponsorpakker.
4.

Økonomi
a) Ledelsesrapport: Budgetmæssigt har september og oktober
været ”hårde”, ikke mindst hvad angår greenfee. Der har også i sommerens løb været udfordringer med sygdom blandt
vores greenkeepere, som har betydet en øget udgift på personalesiden. Vi har måttet hyre hjælp udefra, så vi ikke kom til
at stå i samme situation som i 2106. Årets resultat må derfor
forventes at blive noget mindre end budgetterer, men for-
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ventes dog at ligge over 200.000 kr. Der vil blive arbejdet
hårdt med en stram økonomistyring resten af 2017.
b) Likviditetsmæssigt er vi stadigvæk på den gode side, i forhold
til sidste år. FU vil følge udviklingen tæt resten af 2017.
c) Medlemmer: Der har været en positiv tilgang af medlemmer i
MGC i 2017 – der er budt velkommen og indmeldt 130 medlemmer mod 103 i 2016. Der er udmeldt 132 medlemmer mod
114 i 2016. Vi har fået ca. 90 nye golfere udefra. Bestyrelsen
ønsker en undersøgelse af bevæggrundene for, at de nye
vælger MGC. Det skal være med til at skærpe indsatsen på
de områder, der betyder noget for de medlemmer, der melder sig ind i MGC. Sekretariatet har spurgt ind til årsagerne for
hvorfor et medlem ønsker at melde sig ud. De primære årsager er ikke overraskende tiden, økonomi, sygdom og flytning.
d) Budget 2018: Jf. klubben budgetprocedure, afholder HC og
JL møder med de enkelte udvalg. Da der stadigvæk mangler
at bliver afholdt møder med de sidste udvalg, udsættes fremlæggelsen af budget 2018 til BM i december.
5.

Temadrøftelse: Organisation, Ledelse og Compliance
HC gennemgik dagens temadrøftelse om organisation og ledelse i
Mollerup Golf Club.
Hovedpunkterne:
o Hvor står vi nu?
o Hvad bør vi kigge på?
o Hvordan går vi ”til biddet”?
Andre emner var kvalitetsudvikling, planlægning, forventninger til
ledelsen i MGC, bestyrelsens hovedopgaver m.m.
Det blev til en god dialog og input til overvejelser om, hvordan vi
kommer videre med det gode arbejde for at styrke MGC.

6.

Organisationsudvikling i MGC:
a) Årshjulet for bestyrelsen. Næste tema: Sportsklyngen
b) Møde med klubber i klubben aftalt til den 14. november.
HC modtager gerne input til dagsordenen.

7.

Status på projekter
Intet aktuelt.

8.

Eventuelt
o JL og JLO orienterede kort om et tilbud på etablering af solcelleanlæg i MGC. Anlægget vil koste kr. 290.000,- med en
forventet årlig besparelse på ca. kr. 45-50.000. Projektet vil blive taget op igen, når tallene for budget 2018 er fremlagt.
Umiddelbart virker det som en god case.
o HMS orienterede om mulighederne for at anlægge en Krolfbane.
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9.

Næste møde
Næste BM tirsdag d. 12. december 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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