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Baneudvalget
I Mollerup Golf Clubs strategiplan for perioden 2015 – 2020 kan der under:
Strategi 2: Faciliteter - blandt andet læses:
”På baneområdet arbejdes for: En 18-hullers bane som er spilbar i sæsonen.
Det vil sige, at vi prioriterer at få løst problematikken med huller, der hyppigt
må lukkes ved store regnmængder m.v.”
Det gør vi så!
I den forbindelse er det interessant at genlæse sine egne årsrapporter fra
2015 og 2016!
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I de forløbne 3 år er der brugt rigtig mange timer, tanker og skriftlige bilag
på at leve op til førnævnte strategi. Dertil kommer, at når 2018 rinder ud,
har klubben brugt ca. 720.000,- kroner over 3 år til at forbedre banen i relation til spilbarhed og vand!
De store poster i regnskabet er naturligvis de drænarbejder, der blev foretaget i 2016 og 2017.
Også 2018 skal have et par ord med på vejen:
For første gang i banens histore skal vi i 2018 til at arbejde på projektet
”Sand på Banen”. I maj måned starter vi med at fordele 900 ton sand på
fairways – det svarer til 23 lastvogne! Det arbejde ønsker vi at gentage hvert
år i 5 år! Resultatet bliver fairways, der absorberer regn bedre og som fremmer græssets vækst! Medlemmerne vil blive orienteret om projektet, når vi
nærmer os arbejdets udførelse.
Er vi så færdige med drænarbejder?
Nej bestemt ikke! Også i 2018 skal vi have flere dræn i jorden. Vi er klar over,
hvor det kniber med afvanding og det er arbejder, vi forventer at kunne betale over driften.
Får disse opgaver os til at glemme greens og ”øvrige” opgaver? Naturligvis
ikke – men vi er klar over, at vi igen i år kommer til at arbejde med det ydereste af neglene! Derfor skal der igen i år lyde en tak til de frivillige, som
hjælper til. Det er en fornøjelse at have med jer at gøre, og vi ser frem til et
godt samarbejde i 2018 – også med dem som overvejer at deltage!
Hvad mon jeg kommer til at skrive i årsrapporten for 2018? Om det gode
vejr? Glade medlemmer? Gode greens? Tilstrømning af nye medlemmer?
Det bliver nok noget i den retning!
Jesper Lorentzen, Fmd. f. Baneudvalget.

Husudvalget
Et mangeårigt ønske fra klubbens husudvalg gennem tiderne blev opfyldt i
2017: Der blev malet – godt sort arbejde! Ikke ”sort” i den forstand, men et
kvalitetsarbejde som klubben får glæde af i mange år!
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Omkostningen slugte stort set det fulde beløb, som var afsat til vedligehold,
hvorfor vi i 2018 vil se på de ”små ting – som fylder for meget”!
Her skal blot nævnes: Tætningslister, nye dørpumper, terassedøre der ikke
fungerer, rensning af tage, sikring af bagladens trævæg på nordsiden, lys
og varmeatomatik m.m.
Fik vi så kun malet i 2017?
Nej vi fik da også springvand og fisk genetableret ved terassen – de små
ting skal jo også med!
Jesper Lorentzen, Fmd. f. Husudvalget.

Begynderudvalget og mentorerne
I 2017 fortsatte vi initiativerne fra året før, hvor begynderarbejdet var blevet
delt mellem henholdsvis onsdagsturneringerne og mentorstøtte til prøvemedlemmer og begyndere. Det betød bl.a., at indsatsen overfor prøvemedlemmerne blev styrket med en forbedret velkomst og kontakt til klubben fra begyndelsen samt større fleksibilitet i gennemførelse af prøverne.
Dette skyldtes ikke mindst de 12 mentorers indsats.
Som noget nyt har vi i 2017 tilrettelagt og udmeldt onsdagsturneringerne på
Golfbox, hvorved turneringen svarer bedre overens med andre turneringer.
Herved har det i modsætning til tidligere været muligt at informere deltagerne før turneringsstart via mail. For turneringslederne har det stillet nye
krav, hvilket bl.a. har krævet kurser i Golfbox og bistand fra et imødekommende sekretariat. Turneringslederne har dog klaret udfordringerne godt.
Der er gennemført knap 30 onsdagsturneringer i 2017, hvoraf de sidste blev
afviklet om lørdagen. Tilmeldingen til turneringerne har været stor og for
det meste med antal, der væsentligt oversteg det maximale antal deltagere på 48. Desværre har det betydet at en del afvisninger, som vi har forsøgt at afhjælpe ved at arrangere ”boldrende-hold” på for- eller bagni.
Udover turneringerne har udvalget gennemført løbende regelundervisning
for prøvemedlemmerne.
Af særlige turneringer skal nævnes jubilæumsturneringen den 31. maj. Turneringen var sat op som en holdturnering med bl.a. regelspørgsmål og
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andre ’forhindringer’. Den væsentligste forhindring var dog de næsten orkanagtige tilstande.
I juni genoptog vi en tradition, der har ligget stille nogle år. Det var en venskabsmatch for begyndere i Silkeborg- og Mollerup Golf Club. Den 19. juni
spillede vi i Silkeborg og den 17. august i Mollerup. Her havde vi i øvrigt fornøjelsen af at vinde turneringen og ”fadet”, som er på spil igen i 2018.
Begyndermesterskaberne blev afviklet den 30. september i et kraftigt regnvejr, som desværre var mere reglen end undtagelsen i 2017. Daniel Brämer
blev årets begyndermester. Samtidig modtog Knud Høgh fortjenstpokalen
for sin aktive indsats og store hjælp til begynderarbejdet.
Der har året igennem været stor fokus på nye medlemmer og prøvemedlemmer i klubben, ikke mindst fra mentorernes side. Her spiller Golfens Dag
en væsentlig rolle, idet en meget stor del af prøvemedlemsskaberne tegnes den dag. I alt blev der tegnet omkring 100 prøvemedlemsskaber i 2017.
Vi må konstatere, at Spil-med-dagen den 20. august ikke fik den samme
betydning for prøvemedlemsskaberne, hvilket sandsynligvis skyldes den
sene placering i golfsæsonen.
Såvel begynderudvalget som mentorerne har afholdt 3 møder i årets løb
og flere har deltaget i DGU-kurser om henholdsvis begynderudvalgsarbejde
og begyndertræning.
2017 var også året hvor vi fik gang i Klub 37, som er for medlemmer med
handicap over 37. Klubben startede lørdag den 22. april og har trænet fast
hver tirsdag aften sæsonen igennem og afviklet matcher mv. over 5 lørdage. Ifølge de mange deltagere har det været en stor succes, som vi forventer at gentage i 2018.
Endelig skal nævnes klubbens deltagelse i et forskningsprojekt om diabetes,
hvor hensigten er, at undersøge om golf har en positive effekt over for diabetes. Projektet, der bl.a. har involveret mentorer, har allerede nu resulteret
i nogle nye og glade golfspillere.
Til slut en tak til alle, der har bidraget og ydet et stort stykke frivilligt arbejde i
forbindelse med afviklingen onsdagsturneringer, regelaftener og ved mentorindsatsen.
Hans Martin Skou, Fmd. f. Begynderudvalget.
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Turneringsudvalget
På grund af klimaet i sommeren 2017, har det været en noget blandet fornøjelse at lave turneringer. Aflysninger, flytninger osv. hørte til dagens ordning. Jeg vil gerne takke turneringsudvalget for en stor og dedikeret indsats i
sæsonen.
Vi startede ellers meget fint med 112 deltagere til Nordea Åbningsturneringen, og 86 til Plantoramas forårsturnering. Derefter gik det kun tilbage, vi
måtte aflyse en turnering pga. vores jubilæum.
Efter sommerferien blev det næsten umuligt at spille for vand på banen.
Klubmesterskaberne måtte flyttes af flere gange, der var trods alt sædvanlig stor tilslutning til de aldersbetingede mesterskaber.
Afslutningsturneringen måtte vi desværre igen aflyse, vi arbejder stadig på
at finde et koncept som kan få medlemmerne til at møde op.
Vi håber at det meget store dræningsarbejde som er blevet udført henover
sommeren vil gøre en stor forskel i 2018, sammen med at vi i år planlægger
at topdresse store dele af banen.
I år har vi de sædvanlige sponsorerede klubturneringer startende med Nordea Åbningsturnering den 8.april, der vil til denne turnering hvor vi har standerhejsning og morgensang med Mollerupkoret, blive serveret både morgenkaffe og frokost uden ekstra betaling.
Der vil ikke blive morgenkaffe i år til vore sædvanlige klubturneringer, i stedet vil der være frokost inkluderet i turneringsfeen. Mollerupgård vil sørge for
valgmuligheder. Vi håber at det vil gøre (den meget korte) ventetid på
præmieoverrækkelsen mere udholdelig.
Turneringsplanen, som ikke er så detaljeret i år som tidligere kan ses på
hjemmesiden, detaljerne er på Golfbox.
Klubmesterskaberne vil i år blive afviklet over 1 weekend, det bliver den 25.
og 26.august. Vi tror på at det sagtens kan lade sig gøre, hvis vi ikke bliver
flere deltagere end sidste år. I givet fald bliver vi nødt til at lave begrænsninger på deltagerantallet.
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Vi har stadig 8 hold i Regionsgolf og vi klarer os hæderligt, vores hold i Veteran A er rykket op i Veteran Elite. Vi har fået tre nye holdkaptajner. Tak for
indsatsen til de afgående.
Regionsholdene vil i år sætte resultaterne ind på hjemmesiden, der vil også
være oplysninger om hvorledes man kommer på hold.
Jeg tror og håber på at vi får en fantastisk sommer med masser af deltagere til alle vore arrangementer, vi vil i turneringsudvalget gøre vores til at
deltagerne får en god oplevelse.
Knud Høgh, Fmd. f. Turneringsudvalget.

Erhvervs- og sponsorudvalget
Udvalgets arbejdsopgaver er sponsorater, greenfee, company days og
branding. Desuden hører Business Clubben - vores erhvervsnetværk- under
udvalget. Udvalget har holdt 7 møder siden sidste generalforsamling. Mødereferater offentliggøres ikke, da de kan indeholde forhandlingsstof.
Udvalget har i 2017 arbejdet med en reorganisering af udvalgets arbejde.
Ikke mindst har vi haft fokus på Business Clubben og hvordan vi får den gjort
stærkere. Hidtil har det været sådan, at man blev medlem af Business Clubben, når man tegner et sponsorat på 12.000 kr. eller mere. Vi har i 2017 reorganiseret dette, således at man fremover kan blive medlem af Business
Clubben uden at være sponsor. Et medlemskab af Business Clubben koster
så 6.000 kr. + moms. Vi tror på, at det kan styrke Business Clubben og dermed også klubben. Det er så meningen, at Business Clubben fremover skal
være selvfinansierende, men det vil tage et par år indtil nuværende sponsorkontrakter er genforhandlet.
Hvad angår sponsorater kan vi også i 2017 notere en pæn fremgang. Vores
sponsorindtægter er 113.000 kr. højere end budgetteret, idet vi havde budgetteret med 450.000 kr. og landede på 563.000 kr. Noget af det skyldes
ekstraordinære sponsorindtægter i forbindelse med jubilæet. Men alt i alt
synes vi, vi har grund til at være tilfredse med resultaterne i 2017. Det er selvfølgelig først og fremmest manageren, som laver det praktiske arbejde, som
skal have æren. Både nytegning og gentegning ser ud til at gå fornuftigt,
men vi har valgt at budgettere sponsorindtægterne lavere i 2018. Det
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hænger bl.a. sammen med, at vi ikke pt. har nogen hovedsponsor og desuden skal en del kontrakter genforhandles, og det skaber lidt usikkerhed om,
hvor vi lander.
Business Clubben har nu 34 medlemmer. Business Clubben har bl.a. været
på tur til Tyskland og til Made-in-Denmark. Desuden golfarrangementer her i
klubben – og en hyggelig julefrokost. Et stærkt netværk og en aktiv Business
Club er en væsentlig faktor for at tiltrække og fastholde sponsorer. Derfor vil
vi også i 2018 intensivere arbejdet med at gøre Business Clubben stærkere.
Udvalget har desuden i 2018 arrangeret en Company Day for Business Park
Skejby. Vores mål var selvfølgelig at komme i dialog med flere af virksomhederne i Business Park Skejby. Dagen var en stor succes og bliver gentaget i
maj 2018.
Udvalget har i 2017også haft besøg af Mads Faber, manager i Silkeborg Ry
Golfklub. Mads fortalte om erfaringerne med sponsorarbejde i Silkeborg.
Meget inspirerende – vi er allerede i fuld gang med at tage ved lære.
HC Ralking, Fmd. for E & S udvalget

Eliteudvalget
Generelt overordnet blev 2017 en meget god sæson for eliten i Mollerup
Golf Club.
Sæson 2017 startede tidligt for eliten med indoor træning i januar og februar og efterfølgende træningslejr i Tyskland i marts måned. Denne tidlige
og gode opstart, mener vi helt klart afspejler sig i vores gode resultater.
Individuelt har flere af vores junior elite spillere gjort sig bemærket i både ind
og udland.
2 af vores juniorer har i sæsonen været indlemmet på det danske juniorlandshold, Frederik Sejr og Mads Røddik. Yderligere har vi også en håndfuld
spillere som har placeret sig flot på den danske junior rangliste.
For første gang i Mollerup Golf Clubs historie kan vi nu også ”bryste” os af at
have en Junior Europamester. Frederik Sejr var udtaget til at deltage i Europamesterskaberne for Juniorhold i Le Manga i Spanien og spillede
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forrygende. Han vandt 4 ud af 5 af sine matcher i kvartfinale, semifinale &
finale, hvilket var med til at Danmark gik hen og vandt EM.
Frederik Sejr er også en del af det danske juniorlandshold i 2018 og hans
bror Jacob Sejr bliver i 2018 en del af den danske udviklingstrup.
Vi glæder os til at følge alle de dygtige unge junior elite spillere i 2018.
Danmarksturneringen 2017 blev et super godt år for vores divisionshold.
1. division og 3. division piger vandt begge deres puljer og spillede oprykningspil.
Vores 1. division piger vandt suverænt deres oprykningsspil, som blev spillet i
Aarhus Aadal. Vi har nu for første gang i MGC en pigehold i Santander Division.
3. division tabte oprykningsspil, men da andet hold har trukket sig i 2. division, rykker de alligevel op i 2. division 2018.
1. division herrer fik en flot 2. plads i puljen á point med Lyngbygaard. Også
vores 3. division herrer fik en 2. plads i deres pulje. Vi havde også et nyt kvalifikationshold i herre rækken. De vandt flot deres pulje og vandt også oprykningsspil, som blev spillet i Kalø Golf Klub. De spiller i 2018 i 5. division.
Seniorholdet bliver i 3. division 2018.
Vi glæder os til en spændende sæson 2018, hvor vi også kan sige velkommen til nye spillere både på dame og herre siden. Vi håber på mange tilskuere til vores hjemmekampe, som der vil blive gjort mere reklame for senere.
I eliteafdelingen ser vi frem til den kommende sæson og vil ønske alle i Mollerup Golf Cluben rigtig god sæson.
Ulla Køpfli og Lasse Kristensen, Eliteudvalget.
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Juniorudvalget
2017 var generelt set et rigtig godt år for juniorerne i Mollerup Golf Club.
Vore juniorer har biddraget med god aktivitet i golfklubben, samt i turneringen rundt omkring i Danmark. Vi glæder os især over, at vore juniorer har et
bredt aldersmæssig spænd. Dette gælder fra de næsten voksne 17-årige
og helt ned til vores mikrogolfere, som Eva Bundegaard & Dora Kirkeby gør
et stort arbejde med. Mikrogolferne er juniorer i alderen 4 til 10 år, som får
golfen ind i tidlig alder.
Antallet er juniorer i Mollerup er desværre ikke så højt, som det tidligere har
været. Frafaldet af juniorer er dog en tendens, som har været gællende
landet over. Netop denne tendens har vi i sæsonen set nærmere på, da juniorudvalgsformand Bo Pugholm deltog i Dansk Golf Unios landseminar for
juniorledere. Her samlede Dansk Golf Union juniorledere og golftrænere fra
de danske golfklubber til en dag fyldt med god dialog og oplæg omkring
Junior golf i Danmark. Dagen var en stor inspiration og de oplæg, som
Dansk Golf Union havde arrangeret havde stor relevans.
Vi har i 2017 haft flere juniorer ude og repræsentere Mollerup ved golfturnering i ind og udland. Af disse har vi i indeværende sæson haft Mads Røddik
& Frederik Sejr med i det danske juniorlandshold. Fra 2018 sæsonen er Jakob Sejr i øvrigt udtaget til DGUs landshold. Sammen med de øvrige juniorspillere i Mollerup har de repræsenteret Mollerup under turneringer i Ind &
Udland.
Dette har blandt andet resulteret i, at vores juniorer har placeret sig flot på
den danske Juniorrangliste i 2017. Juniorranglisten har til formål, at rangere
de bedste juniorgolfere i Danmark og her har Mollerup været repræsenteret således:
Nr. 10
Frederik Sejr
Nr. 43
Mads Røddik
Nr. 102
Jakob Sejr
Nr. 116
Mads Klinge
Nr. 145
Malte Nilsson
Nr. 163
Oliver Ulrich
Bag disse placeringer ligger en hel del gode turneringsresultater, som
blandt andet gælder 9 top ti placeringer i Danske ranglisteturneringer og
mange andre gode præstationer. Disse bedrifter kan vi med stolthed se tilbage på og samtidig skue imod fremtiden med store forhåbninger.
2017 blev også året hvor der blev skrevet golf historie for juniorgolf i Mollerup. Frederik Sejr blev i løbet af sommeren udtaget til, at deltage i
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Europamesterskaberne for Juniorhold 2017. Mesterskabet blev afholdt i La
Manga ved Murcia i Spanien og turneringen var en stor dansk succes.
De danske drenge klarede sig sikkert videre fra den indledende kvalifikation
og gik således videre til kvartfinalerne, som blev spillet i hulspilsforamt. Frederik spillede forrygende golf og vandt 4 ud af 5 af sine matcher i kvartfinale, semifinale & finale, hvilket havde en stor indvirkning, at Danmark som
bekendt gik hen og vandt EM guld.
En kæmpe præstation af Danmark, som havde et stort biddrag fra Frederik
Sejr og Mollerup.
Endnu engang tillykke til Frederik – det lover rigtig godt for fremtiden.
Bo Pugholm, Fmd. f. Juniorudvalget

CSR udvalget
Corporate Social Responsibility udvalget (virksomhedens sociale ansvar) er
et nyt udvalg, etableret i 2017 med det primære formål at forholde sig til
klubbens samfundsansvar – primært lokalt. CSR indsatser skal skabe værdi
for både klubben og lokalsamfundet.
Udvalget har i sit arbejde forholdt sig til begreber som tillid, troværdighed
og hæderlighed over for det lokale samfund og har indtil nu beskæftiget sig
med flere temaer:
1. Tiltag og initiativer inden for fritids- og folkeoplysningsområdet!
Udvalget arbejder på at etablere et tættere samarbejde med
Idrætshøjskolen. Under temaet ”Bevægelse og den åbne skole” arbejdes
der på at etablere samarbejde med en eller flere folkeskoler i
lokalområdet. Projektet søges delvist finansieret via ”Åben Skole - Puljen”.
2. Det sociale område. (Skolesamarbejde, specielt omkring)
Der arbejdes på etablering af en (ny) Krolfbane på MGC, dels for at
skabe et golflignende tilbud til de medlemmer, der på grund af sygdom
ikke kan gennemføre en almindelig golfrunde, således at de kan bevare
tilknytningen til klubben og klublivet, dels for at tilgodese aktivitet for
restaurantens gæster.
3. Bæredygtighed og golf.
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For at tilgodese naturen, miljøet og økonomien arbejder udvalget med
initiativer, der fokuserer på og medfører bæredygtighed i driften af MGC.
Der er bl.a. fokus på energibesparende foranstaltninger (El-, varme- og
vandforbrug) og minimering af brug af
gødning og pesticider samt
forøgelse af naturoplevelser og biodiversitet i MGC.
4. Fortsættelse af diabetesprojektet!
Udvalget har haft kontakt til sociallægeinstitutionen i Aarhus kommune
med henblik at
afdække samarbejdsmulighederne i et fremtidigt
lokalt forankret diabetes projekt eller andre projekter, hvor der vil være
behov for at inddrage lægefaglig ekspertise. Udvalget arbejder med
under begrebet ”Det Mollerupske Sundhedstilbud”, at relancere Motion
på recept konceptet gennem etablering af et tættere samarbejde med
lokale patientforeninger og praktiserende læger.
5. Samarbejde med kommunen om MGC som samarbejdspartner på det
sociale område (beskæftigelsesområdet)
Der er indgået en samarbejdsaftale med det lokale jobcenter på
Skejbygårdsvej omkring etablering af praktikforløb for ledige. Første forløb
er gennemført i sekretariatet og har været et initiativ og et samarbejde
med et rigtig godt match, der giver mod på at udvikle på konceptet og
samarbejdet med jobcentret. Næste opgave bliver fra starten af foråret
at få etableret tilsvarende forløb hos greenkeeper staben.
Projekterne er i deres vorden. De første resultater til gavn for lokalsamfundet
og MGC forventes i løbet af 2018.
Niels Thyssen, Fmd. f. CSR-udvalget

Kommunikationsudvalget
Siden marts 2017 har Kommunikationsudvalget:
o øget brugen af Facebook ift. information om kurser og andre tilbud fra
vores pro Søren Jensen
o udarbejdet fysisk materiale, presse og kommunikation til Golfens Dag
april 2017 og april 2018
o udarbejdet roll up
o kommunikeret omkring og skærpet informationerne omkring prøvemedlemsskab
o informeret om junior camp og Junior Ugen august 2017
o information omkring Spil med dagen august 2017
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o sikret øget brug af det vedtagne designmanual
o haft fokus på at alle udvalg sikrer opdatering af indhold på hjemmesiden
o kommunikeret omkring Golf Gavner – DGUs kommunikationsbudskaber –
med generelle budskaber og budskaber og historier fra Mollerup
o arbejdet med planlægning af 2018
o udarbejdet postkort der er distribueret februar 2018
o udarbejder annonce til Letbane magasin
o deltaget på DGU kursus om Sociale medier , herunder Instagram som testes
o indledt samarbejde med Ældre Sagen omkring særligt forløb maj 2018
o afholdt tre fælles planlægningsmøder
o afholdt møder med potentielle leverandører for kommunikation og markedsføring
o løbende forbedret hjemmesiden
Marianne Nilsson, Fmd. f. Kommunikationsudvalget.

Trivselsudvalget
Trivselsudvalget pr. 04.05.2017, medlemmer:
Dorte Grau
40286898 dorte@tdcsdls.dk
Erik Bendixen
20200784 bendixen@post10.tele.dk
Lisbeth Dalgaard
30707573 lisbeth-dalgaard@hotmail.com
Martin Have
21475597 martin.have@gmail.com
Kirsten Ebert
25702710 kirsten@ebert1.dk
Vi startede golfåret 2017 med
Store Oprydningsdag 26.03.2017
77 frivillige deltog. De blev fordelt på i alt 10 opgaver. Det var fint forårsvejr
med sol
Vi sluttede af med en sandwich til de hårdtarbejdene og spil på 9 huller. Beskedne præmier og højt humør.
Golfens Dag 30.04.2017
Godt besøgt.
18 frivillige incl. Søren Jensen og Sandy holdt hjulene i gang på bedste vis.
Måske lidt mere styring næste år, idet tidsplanen var svær at overholde.
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Sommergolf 4 torsdage i juli
Blev afviklet som sædvanligt. Dog var der ikke helt så mange deltagere som
tidligere.
o
o
o
o

Den 6. juli: Ella og Niels Eilif Hansen
Texas Scrample
Den 13. juli: Johnna og Knud Høgh
Norsk Stableford
Den 20. juli: Linda Askjær og Larry Hansen De 3 bedste x 3
Den 27.juli: Winnie og Erik Bendixen
Højre / Venstre

Jazz & Swing 16.11.2017
Den tunge Trio og De Ekstra Pund.
Meget festlig aften med musik, sang og dans og Mollerupgårds lækre mad
Vi var 75 deltagere i højt humør
Foredagsaften 08.02.2018
Thorkild Simonsen holdt et meget interessant og sjovt foredrag for 79 deltagere om hans lange liv ’Fra maler til minister’.
Interessen var stor og 91-årige Thorkild Simonsen klarede det rigtig fint,
selvom han lige havde overstået en influenza.
Igen var Mollerupgårds menu, Sprængt Oksebryst til 5 stjerner.
Regelaften 08.03.2018
Vi sprang over regelaftenen sidste år.
Men i år har vi afholdt en udvidet regelaften med Mathias Boksa,somfortalte om de gode rutiner, planlægning af runden og udnyttelse af træningen.
Merete Grønvold, opdaterede os om golfregeler, spec. Dropregler.
Der var mødt 79 medlemmer op til en interessant og spørgelysten aften. Så
behovet er der bestemt.
En kæmpe tak til alle frivilllige, der gjorde det muligt at afvikle dette års arrangementer.
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Også tak til Lisbeth, Dorte, Erik og Martin for jeres indsats i årets løb.
Kirsten Ebert, Fmd. f. Trivselsudvalget

Regel og handicapudvalget
I 2017 har der været indberettet handicap 7332 gange, det svarer til at
hvert medlem har fået indberettet 7 runder, det er bare lidt statistik. Mange
har ikke indberettet eller fået indberettet og mange har indberettet flere
gange.
Det bringer mig hen til at vi fra 2020 skal have nyt handicapsystem, som gør
at vi skal indberette langt flere runder end vi gør i dag. Kort fortalt skal man
beregne handicappet ud fra gennemsnittet af de 8 bedste scores af de sidste 20 spillede runder. Det vil betyde at fra 2020 skal man indberette mange
flere runder end man gør i dag. Det er ikke helt bestemt endnu hvordan, da
systemet stadig er under udvikling.
Fra 2019 får vi nye golfregler, i skrivende stund er der 24 timer til det endelige
udkast bliver offentliggjort. Formålet med disse nye regler er at det skal blive
mere enkelt og frem for alt at man kan spare tid, ergo skal en runde spilles
noget hurtigere end man gør i dag.
Vi får en stor opgave med at informere medlemmerne om disse regler til efteråret, og vil gøre en masse tiltag for at undervise de turneringsledere vi
har i de forskellige klubber i klubben, samt naturligvis hele turneringsudvalget.
Jeg beder medlemmerne have tålmodighed, har allerede haft mange forespørgsler på hvordan det bliver, husk nu på at det er først næste år. Vi vil
gøre alt for at alle medlemmer bliver orienteret inden sæsonstart 2019.
Knud Høgh, Fmd. f. Regel- og handicapudvalget.

Medlems- og Baneservice
Medlemsservice:
Golfringen fortsætter sin succes med flere nye medlemmer og god økonomi
til Mollerup Golf Club. Flere af klubbens medlemmer har valgt at være
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medlem af Golfringen og gøre brug af frit spil i de dertil hørende klubber.
Ebeltoft Golf Klub blev klub nummer 8 i Golfringen.
Vi har stadig alt for mange ubekræftede tider i klubben og også MGC spillere i andre klubber. I 2017 havde vi i MGC 937 ubekræftede tider. Det er alt
for mange, specielt når der er nogen der brokker sig over banetilgængelighed. Enkelte har mange ubekræftede tider, de vil blive kontaktet direkte,
og få hjælp til at bruge check-in skærmen. Til de øvrige henstiller vi til at
man husker at bekræfte sin tid, eller afbestille hvis tiden ikke skal bruges.
Vi vil i 2018 arbejde på hvordan vi får løst dette problem, evt. med at indføre en form for bøde, ved gentagne ikke bekræftede tider.
Baneservice:
De 6 medlemmer i baneservice, gjorde endnu en sæson, et godt arbejde…også selvom de skulle holde vagten i ikke alt for godt vejr.
I 2017 prøvede vi i weekender at koncentrere og om at være på 1. tee sted
og hjælpe folk med at komme ud til tiden, samt pakke spillerne i 4 bolde.
Dette også specielt i boldrenden. Det mener vi var med til at give et bedre
flow på banen i spidsbelastningerne.
Vi oplevede at mange gæster og spillere følte sig godt modtaget og hjulpet.
Der blev også foretaget en del kontrol på banen, på alle ugens dage. Specielt på drivningrange oplevede vi, at ikke medlemmer havde glemt at betale for at benytte denne.
Baneservice ønsker alle en god sæson 2018 og vi ses der ude.
Ulla Køpfli, Fmd. f. Medlems- og baneservice
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