Mollerup Golf Club
Bestyrelsen
Mødereferat: Møde # 11 efter GF 2017.
Mødedato og sted: tirsdag, den 23. januar 2018 i Klubhuset
Deltagere: H. C. Ralking (HC)
Jesper Lorentzen (JLO)
Hans Martin Skou (HMS)
Ulla Køpfli (UK)
Knud Høgh (KH)
Marianne Nilsson (MN)
Bo Pugholm (BP)
Jan Kejser (JK) suppleant
Jan Lauridsen (JL - manager)
Inviteret:
Poul Lindberg – Intern Revisor
Finn Pugholm deltog under pkt. 5.
Afbud:
Niels Thyssen (NT)
Mikkel Markfoged (MM) suppleant
1.

Godkendelse af referat, møde # 10 fra 12. dec. 2017

2.

Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet

3.

Orientering

4.

Økonomi

5.

Temadrøftelse: Sportsklyngen

6.

Begynderarbejdet og prøvemedlemsskaber i MGC

7.

Fritspilsaftale

8.

Organisationsudvikling i MGC

9.

Status på projekter

10. Eventuelt
11. Næste møde

1

12. Personale og fortrolige sager

1)

Godkendelse af referat
Referat # 10 fra 12. december 2017.
Godkendt og underskrevet.

2)

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

3)

Orientering
a) Formanden
o Deltaget i Erfa-møde med formændene for Aarhus GC og
Aarhus Aadal GC. Bl.a. blev det drøftet, at afholde en fælles golfturnering med Aarhus GC i forbindelse med banens
50 års fødselsdag i år.
o Inviteret til lukket reception på Aarhus Rådhus, hvor Kronprinsesse Mary officielt åbnede Frivillighovedstad Aarhus 2018.
Fik hilst på mange interessenter blandt politikkere m.fl.
o FU har afholdt møde mandag d. 22. januar.
b) Golfmanageren
o Vi er pt. plaget af råger. Vi undersøger hvilke muligheder vi
har, for at få dem jaget væk fra området.
o Der er allerede 238 medlemmer fra MGC i Golfringen 2018.
o HMS og JL har deltaget i et kursus, hvor emnet var ”Ledelse
af frivillige”.
o Vi har nu haft Søren - vores virksomhedspraktikant - tilknyttet i
en måneds tid. Søren har været til stor hjælp og har primært
arbejdet med at få ryddet op i alle vores arkiver.
o Vi har nu fået etableret Mobilpay i MGC. Det er meget vigtigt, at der sammen med betaling på Mobilpay, tilknyttes en
tydelig tekstbesked om, hvad betalingen drejer sig om.
c) Udvalgene
Begynderudvalg v/ HMS
o Har afholdt møde med Henrik Sørud, Vorrevangsskolen, om
et evt. samarbejde, hvor børn med et særligt behov kan
komme ud og prøve kræfter med golfen.
o DGU har afholdt Erfa-seminar om ’Den gode Begyndelse’.
Mødet blev afholdt i MGC og havde deltagelse af 6 fra vores Mentorkorps.
o Årets første møde med vores mentorer er afholdt. Mange er
klar til, igen, at yde en indsats som mentor. Et utroligt vigtigt
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stykke arbejde i bestræbelserne på at rekruttere nye medlemmer. Er der medlemmer, der gerne vil give en hånd
med, skal de kontakte HMS eller sekretariatet. Ernst Hamann
stopper efter mange års trofast arbejde pga. sygdom. Klubben takker ham for hans store indsats.
o Lisbjerg Skole afholder en fælles dag for området, ”Sig hej til
dit område”. Det er en stor bydel i vækst og har derfor taget
initiativ til at lave et arrangement for området og byde alle
nye velkommen. MGC deltager med en stand.
Turneringsudvalget v/ KH
o Tirsdag d. 30. januar er der møde i udvalget, hvor turneringskalenderen for 2018 planlægges og færdiggøres. Der
mangler kun de sidste detaljer, så er kalenderen klar.
Bane- og Husudvalget v/ JLO
o Greenkeeperne starter op i uge 5.
o Der er laves i øjeblikket en del små reparationer på huset og
bagladen. Det foregår i samarbejde med Richard Martens,
Aros, VVS og Bravida – vores samarbejdspartnere/sponsorer.
Kommunikationsudvalget v/ MN
o Redaktionen har deltaget i DGU´s kursus vedr. SoMe – Sociale Medier – og fået en masse ny inspiration med hjem.
o Vintertræning med Søren Pro er i fuld gang og kan tilmeldes
inde på golfbox. Nærmere info på hjemmesiden.
o Vi har, i samarbejde med Odendo, udloddet greenfeebilletter på auktion.
o Postkort vedr. prøvemedlemskab er ved at være færdige
og klar til omdeling.
o Et planlagt møde med Ældresagen er udskudt.
Erhvervs- og sponsorudvalget v/ HC
o Arbejdsgruppen arbejder på at få de sidste detaljer på
plads vedr. de nye sponsortilbud.
o MBC har opstartsmøde – Kick-off. – torsdag d. 1. februar.
IKEA’s Store Manager - John Kristian Sørensen – kommer
med et indlæg.
o Business Park Skejby har henvendt sig og indbudt os til en
fælles sportsdag i juni. HMS deltager i planlægningsmøde.
4)

Økonomi
o Årsregnskab 2017. Status v/ Poul og Jan.
Det ser det ud til, at vi kommer ud med et fornuftigt resultat for
2017. Der mangler de sidste reviderede tal, som forventes klar i
uge 5-6.
December var tilfredsstillende – ingen afvigelser fra budgettet.
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Likviditeten i 2017 blev forbedret med ca. tkr. 320. Driftskreditten
sluttede med ’et historisk lavt træk’.
o Budget 2018, herunder procedurer for bilagsgodkendelse.
JL rundsender udvalgsbudgetter 2018 til de respektive udvalg,
der skal fordele årets budget på måneder og returnere til JL senest 1. febr. Likviditetsbudget og godkendelsesproceduren er
dermed på plads.
o Budget 2019 & 2020.
De enkelte udvalg skal, - hvis de forudser ekstraordinære udgifter (B-midler) - melde dem ind inden 1. februar 2018.
o Øremærkning af momsrefusionsmidler?
HC fremlagde oplæg til brug af momsrefusionsmidlerne og gaverne fra medlemmerne. Der var enighed om, at pengene skal
bruges til baneforbedringer og arkitektonisk kvalitetsløft, som
f.eks. vertikalskæring/topdressing af fairways, oprydning ved
Peters gård samt generelt kvalitetsløft af bane og omgivelser.
5)

Temadrøftelse: Sportsklyngen
UK, BP og Fin Pugholm holdt indlæg om Junior- og Elitearbejdet i
MGC. Vigtigt i arbejdet er værdien om ’det hele menneske’. En
vigtig ting for vores juniorpiger var pigeelitens involvering i deres
træning. Den voksne rollemodel var virkelig noget, der rykkede
ved de unge golfere.

6)

Begynderarbejdet og prøvemedlemsskaber i MGC
a) Ændring af prøvemedlemsskaber (HMS).
Indstillingen er, at Pro’erne overtager en større del af prøveforløbet. Det blev besluttet at prøve denne model af i perioden
april - maj. Hvorefter vil der blive evalueret på forløbet.
b) Begynderturneringen – lukning af banen (HMS).
Det blev besluttet at nedsætte et udvalg med tirsdagspigerne,
torsdagsherrerne samt HMS og HC, som skal kigge på mulighederne for at give mere plads på banen til vores nye medlemmer.
c) Golfens dag 22. April – skal vi tilmelde os? (MN).
Det blev besluttet at tilmelde os Golfens Dag. Forberedelsesmøde aftalt til d. 23. februar.
d) Hjemmesiden: Større fokus på ’Bliv medlem’ (MN).
Det undersøges, om det er muligt at få en mere synlig plads på
hjemmesiden for ”Blev medlem”. I dag er det for besværligt at
finde oplysninger vedr. et medlemskab af MGC.
e) Gavekort til cafeen (forslag fra Simon).
HMS tager et møde med Simon og vender tilbage på næste
BM.
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7)

Fritspilsaftale
Forslag fra Birkemose Golf Club om, at Mollerup indgår i fritspilsaftalen mellem Birkemose og Næstved.
Det blev besluttet, at MGC tilslutter sig og indgår i en 1 års aftale.
UK sørger for afklaring af vilkår mv.

8)

Organisationsudvikling i MGC
a) Årshjulet for bestyrelsen. Næste tema: Generalforsamling.
b) Strategidag 27. jan.
Der afholdes strategidag i MGC lørdag d. 27. januar. Der er indbudt to indlægsholdere: Karina Boldsen, bestyrelsesmedlem i
adskillige bestyrelser, vil fortælle om hendes måde at se på bestyrelsesarbejdet. Søren Bisbo, Kommerciel Direktør i Aarhus United, vil fortælle om deres måde at arbejde med sponsorater.
c) Møde med bestyrelsen i Birkemose Golf Club d. 24. Jan.
Emner der vil blive taget op er bl.a. organisering og rekruttering
af frivillige samt Fritspilsordningen.

9)

Status på projekter
Drøftes på strategidagen

10) Eventuelt

a) Planlægning af GF18
Køreplanen blev gennemgået og de vigtigste datoer noteret.
b) Banens 50 års jubilæum – match med Aarhus Golf Club.
KH kigger turneringskalenderen igennem og vender tilbage
med mulige datoer.

11) Næste møde

Tirsdag d. tirsdag d. 27. Februar.

12) Personale og fortrolige sager

Mødet hævet 20.15
Referatet godkendt d.

HC Ralking

Niels Thyssen

Jesper Lorentzen
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Ulla Køpfli

Bo Pugholm

Knud Høgh

Hans Martin Skou

Marianne Nilsson
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