Mollerup Golf Club

Bestyrelsen
Mødereferat: Møde # 12 efter GF 2017.
Mødedato og sted: tirsdag, den 27. februar 2018 i Klubhuset
Deltagere: H. C. Ralking (HC)
Niels Thyssen (NT)
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
Afbud:
Mikkel Markfoged (MM) suppleant
Dagsorden som følger:
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6.

Begynderarbejdet og prøvemedlemsskaber i MGC
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Det frivillige arbejde
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1)

Godkendelse af referat
Referat # 11 fra 23. jan. 2018.
God kendt og underskrevet.

2)

Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct
Eneste bemærkning: Ulla deltog ikke i pkt. 12, a: Status på IT-projekt.

3)

Orientering
a) Formanden
o Der har været afholdt erfa-møde med Birkemose Golf Club
(24. jan).
o Bestyrelsen holdt strategidag d. 27. jan.
o Der er gennemført MUS samtale med Jan L.
o Der har være afholdt møde med tirsdagspigerne og torsdagsherrerne om banens udnyttelse (26. febr.).
b) Golfmanageren
o Arbejdet med udvidelse af greenkeepergården er nu påbegyndt i samarbejde med VO Tagdækning, Martens ApS og
STARK. 1. etape er nyt hegn mellem DR og greenkeepergården.
c) Udvalgene:
Turneringsudvalg: (KH)
o Alle turneringer er nu planlagt og turneringskalenderen ligger
klar på hjemmesiden.
o Planlægningen af Regionsgolf er i fuld gang for sæsonen
2018.
Baneudvalg: (JLO)
o Det store arbejde med at dræne vores bane fortsætter og
er i fuld gang på tværs af hul 2, forbi 5. tee, bagom green
på hul 9 og under vejen op mod DR i samarbejde med CL
Fliser og Anlæg.
o Vi er i fuld gang med at søge 2 nye sæsonmedarbejdere og
forventer at holde de første jobsamtaler i løbet af ugen.
o Topdressing af vores fairways forventes påbegyndt i maj måned.
Husudvalget: (JLO)
o I samarbejde med Martens ApS bliver trævæggen ved den
nordvendte gavl gravet fri, da træet står i jorden og rådner.
Juniorudvalget: (BP)
o Der er søgt aktivitetsstøtte vedr. 2017.
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o

De fleste af vores juniorer har givet tilsagn om endnu en sæson og er begyndt træningen.

Eliteudvalget: (UK)
o Der har været stor tilslutning til klubbens vintertræning indendørs i Golf Arena Aarhus i Hørning. Træningen fortsætter nu
udendørs.
o Den planlagte træningslejr i Tyskland gennemføres i marts.
Baneservice: (UK)
o I år vil der især være fokus på ubekræftede tider i Golfbox.
Der er rigtigt mange tider, der ikke bliver bekræftet af vores
medlemmer. Sekretariatet laver en statistik for 2017. Statistikken fremlægges på næste BM.
Kommunikationsudvalg: (MN)
o Mhp. at rekruttere nye medlemmer, har MGC lavet et samarbejde med Ældresagen om et introduktionstilbud på 4
uger i MGC. En ny folder er ved at blive klargjort og vil blive
publiceret snarest. Pris og datoer er fastlagt.
o Planlæggelsen af Golfens Dag, den store rekrutteringsdag,
er i fuld gang. Sæt kryds i kalenderen og inviter venner og
bekendte m.fl. til søndag den 22. april, hvor der er mulighed
for at få stillet nysgerrigheden. Det er gratis at deltage.
o Mhp. at få løftet vores markedsføringsstrategi, har vi indgået
et samarbejde med Seekings. Det drejer sig bl.a. om grafisk
arbejde, opsætning af trykdokumenter, udarbejdelse af intranet, søgemaskineoptimering, Adwords kampagne målrettet rekruttering af nye medlemmer, udarbejdelse af ny kontaktformular ift. den nye persondataforordning.
Begynderudvalget: (HMS)
o Der er ved at blive udarbejdet en turneringskalender for vores onsdagsturneringer.
o Venskabsturneringen med Silkeborg GC, gennemføres igen i
2018. Det var en stor succes.
o Der søges, ligeledes i år, aktivitetsstøtte for klubbens arbejde
med vores seniorer.
Erhvervs- og sponsorudvalget: (HC)
o Der er afholdt Kick-off møde i samarbejde med Simon, Mollerupgaard. Indledt med foredrag v/John Kristian Sørensen,
Store Manager, IKEA Aarhus A/S. Derefter Gourmetmiddag.
4)

Økonomi
o Ledelsesrapport vedr. januar 2018
Grundet fokus på afslutning af regnskab 2017, var der ikke en ledelsesrapport klar endnu. JL orienterede om en stille og rolig
start på 2108. Alle nøgletal følges nøje og en frisk Ledelsesrapport er klar inden næste BM.
o Årsregnskab 2017. Status v/ Poul og Jan.

3

Årsregnskabet er nu sendt til ekstern revisor. Evt. bemærkninger
m.m. forventes at være færdigbehandlet i næste uge, hvorefter regnskabet skulle være klar til godkendelse.
5)

Sprøjtemiddelindberetning til Miljøstyrelsen vedr. 2017
Sprøjtemiddelsindberetningen til Miljøstyrelsen vedr. 2017 fremlagt for
bestyrelsen. MGC har ikke haft overskridelser af de samlede belastningslofter, fastsat af Miljøstyrelsen.

6)

Begynderarbejdet og prøvemedlemsskaber i MGC
DGU fortsætter i 2018 projektet ’Golf og Diabetes’ og opfordrer klubberne til at følge op med lokale aktiviteter. Der forelå en henvendelse
fra DGU til MGC om dette. Bestyrelsen tilsluttede sig, at MGC indgår i
dette arbejde. Klubben er allerede i dialog med Aarhus Kommune om
lokale aktiviteter, og der holdes en workshop i Mollerup d. 19. marts for
at koordinere aktiviteterne.

7)

Det frivillige arbejde
Forslag fra Marianne om at drøfte:
o Frivillighed og hvad man kan forvente.
o Hvordan rekrutterer vi flere?
o Synligheden af opgaverne?
Vi er som forening afhængig af, at der er frivillige, der støtter op om
vores klub. Der var enighed om, at der skal ydes en ekstra indsats på
området. Den vigtigste opgave er at finde en koordinator, der kan gå
forrest i organiseringen og rekrutteringen af de frivillige. Samtidig er det
meget vigtigt at få defineret og synliggjort de opgaver, hvor der er behov for frivillige.

8)

Lønpolitik i MGC
Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med HC og NT, til at
udarbejde et forslag til en personalepolitik, herunder lønpolitik i MGC.
Arbejdsgruppen vender tilbage med forslag senest d. 1. maj.

9)

Organisationsudvikling i MGC
Intet nyt

10) Status på projekter
Intet nyt
11) Eventuelt
o Planlægning af GF18
Køreplanen for GF blev gennemgået og tjekket.
o Dato for Jubilæumsturnering sammen med Aarhus Golf Club i
anledning af banens 50 års jubilæum.
KH tjekker turneringskalenderen for at finde en dato.
o Sportsdag i Business Park Skejby d. 14. juni. MGC deltager i en
sportsdag i BPS d. 14. juni. HMS har sammen med BPS lavet et
program for dagens golfaktiviteter i Mollerup. Alle er velkommen til at deltage i de forskellige discipliner på denne sportsdag
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i Business Park Skejby. Dagen sluttes festligt af med livemusik og
streetfood.
12) Næste møde
Evt. ekstraordinært BM søndag d. 11. marts kl. 17.00 – såfremt der er
forslag fra medlemmerne, som kræver bestyrelsens stillingtagen.
13) Personale og fortrolige sager
Mødet hævet kl. 21.00

Referatet godkendt d.

HC Ralking

Niels Thyssen

Jesper Lorentzen

Ulla Køpfli

Knud Høgh

Hans Martin Skou
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Bo Pugholm

Marianne Nilsson
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