Forslag til Mollerup Golf Club – Generalforsamling 17/03 2020
Fra medlem 3012 - Peter Thomsen - med overskriften RETHINK!
RETHINK # 01 - Fristerne i vedtægternes § 9.2 og § 9.3 ombyttes og justeres således at:
§ 9.2 - Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 5 hverdage før
generalforsamlingen. Forslagene publiceres senest 3 hverdage før generalforsamlingen
§ 9.3 - Årsregnskabet og bestyrelsens forslag fremlægges til gennemsyn ved opslag i klubhuset og
på hjemmesiden senest 7 hverdage før generalforsamlingen.
Ny § - 10 dage hverdage inden generalforsamlingen orienteres medlemmerne per email om
terminer for fremlæggelse af årsregnskabet og bestyrelsens forslag, og om frister for fremsendelse
af forslag og fremlæggelse af forslag fra medlemmerne
Alle forslag skrives i et af klubben udsendt standardformat til opslag i klubhuset og på klubbens
hjemmeside, hvis en sådan er aktiv.
Forslagets begrundelse:
Forslaget vil gøre det muligt for alle medlemmer – uanset deltagelse på GF eller ikke - at fremlægge forslag
med udgangspunkt ikke mindst i det foreliggende regnskab.
Nettets tidsfaktor har overhalet generalforsamlinger og udviklingen forsinkes af den formelle struktur.
Forslaget skal ses som en overgang til mulig senere elektronisk afstemning. (Se forslag # 02)

RETHINK # 02: Forslag til gennemgribende nytænkning af klubben (tidsramme 3 mdr.)
Tiltagende individualisering, ændrede kommunikationsformer og vejrmæssige udfordringer er
baggrunden for forslaget, der opdeles i følgende delforslag:



02.1 - nedsættelse af et panel, der nytænker klubbens attraktivitet, sportslige og andre
aktiviteter, medlemstilbud mv. med henblik på en markedsrettet restrukturering.
Eks. #1 kalder på gentænkning: På GF 2019 var 163 personer (alder i klubben !?) til stede
(sv.t. 15% af stemmeberettigede). Der var derudover 59 fuldmagter (= 5,5 %). GF er altså forlods
underrepræsenteret med et mindretal der bestemmer. Ikke et tiltalende forhold i nutiden….
Eks. # 2: Ekstraordinær GF kræver underskrifter fra 1/3 af medlemmerne. Det er en håbløs forældet
paragraf fra en tid hvor klubberne var tilknyttet et bysamfund og hvor alle kendte hinanden og
spillede turnering i klubben hver weekend. Afstemning per email er nutidens afstemningsform.







02.2 - nedsættelse af et udvalg der skal tilpasse medlemsbetingelser, vedtægter, planer
og organisation i forhold til panel #1’s resultater og med henblik på en medlems- og
udviklingsorienteret restrukturering. (tidsrammen hér er 6 mdr.)
Panelets opgave vil være at frembring en tilpasset modernisering så fleksibel at klubben kan agere
effektivt overfor ændrede eksistensbetingelser og nye, ændrede muligheder.

02.3 - nedsættelse af et panel, der skal fremlægge forslag til omlægning af banen
For 4 år siden udarbejdede en række entusiastiske medlemmer forslag til ændringer i banens layout
efter flere på hinanden voldsomme oversvømmelser. Rekordstore nedbørsmængder i 3.kvt 2019 og
februar 2020 har medført nye oversvømmelser.
Hvis vi skal have mulighed for at spille turneringsgolf på banen i mere end 7 mdr. om året som nu,
skal der uforsinket fokuseres på omlægning.
Panelet tager udgangspunkt i medlemsforslagene som udtryk for respekt af den viste store interesse
Interessen for at medvirke var endog meget stor. Siden er planerne blevet syltet til fordel for
bestyrelsens fokus på nye 9 huller mod nord.

Forslag # 3: Der indkaldes til medlemsmøder i 2, 3 og 4. kvartal hvert år.
På medlemsmøderne redegør Bestyrelsen (og eventuelle udvalg) grundigt for klubbens økonomi,
status på igangværende projekter og orienterer konkret om nye forslag.
Baggrund for forslaget: mangelfulde referater fra Bestyrelsen – et forhold der trods refererede løfter
fra formanden på GF 2019 ikke er blevet opfyldt.
Beslutninger og investeringer der aldrig er refereret.
Eks.: Projektliste (dato, kr, tid ..) og ”Masterplan”(ih, hvor vi skruer os op!) er aldrig nået hjemmesiden
Det er medlemmernes penge der administreres. Det hedder en BESTYRElse ikke en AKTIONÆR-klub.

