RETHINK !
- opfordring til at nytænke
Mollerup GC fra scratch! © - making ideas work -

- oplæg med personlige kommentarer,
eksempler og forslag / Peter Thomsen -

Hvis du opfatter dette oplæg som bare kritik eller måske oven i købet føler dig fornærmet så stop hurtigt:
for dig er et engagement i RETHINK’ing næppe aktuelt!
RETHINK lader historien ligge og sigter kun mod positiv udvikling! To helt overordnede spørgsmål lyder:
Hvordan tilpasser vi os til en omverden hvor fritidsadfærden har ændret sig fundamentalt over det seneste årti?
Hvordan omlægger vi banen så den kan modstå ændrede vejrforhold og gøres spilbar og attraktiv året rundt?
Hvis alternative løsninger skal findes må vi uden forbehold eller umiddelbare hensyn og tanke for begrænsninger,
økonomi, personlige præferencer mv. skabe fora, hvor vi detaljeret kan:

nytænke og sætte nye mål for alle fysiske forhold, vores aktiviteter og organisering
Og det skal ske NU - hvis vi vil løse de akutte udfordringer på banen og skabe fremtidens golfklub!
Indlægget markerer uden forbehold min position og fokus på banens udvikling og det sportslige
- Indhold og forslag skal på ingen måde opfattes som udtømmende – tværtimod! – vil du fylde på??
Dele af indholdet vil afføde både irritation og modvilje. Adskillige går nok omgående i forsvarsmode!
Nogle blandt klubbens respekterede medlemmer vil med arrig fnysen gentage deres udbrud om at de hellere så
jeg forsvandt i stedet for at anfægte deres tvivlsomme omgang med reglerne.
Mindst én enkelt vil som tidligere erfaret – for at undgå ansvar, ærlige svar og konfrontation med realiteterne gemme sig i tavshedens skygge – for så til sidst med et skuldertræk betegne oplægget som endnu en smøre!

Indlægget skal bevidst provokere tilstrækkeligt til at der nedsættes en bred arbejdsgruppe på helst kun
engagerede medlemmer, der uden reservationer og begrænsninger RETHINK’er Mollerup Golf Club!
Meget besluttes og iværksættes for tilfældigt, efter populære strømninger og under momentane pres.
Alt for meget er sket uden dokumentation for resultat eller relevans fordi ”det har de gjort i andre klubber”?
Vi afholder stort set samme turneringer som for 10 år siden? Vi har mange ægtepar, men intet mesterskab.
Opfatter Omverdenen! os som ”hyggelige” - hvilken alder har ”hyggelig”? - Hvad med?: ”(et) aktiv i Smilets By”?
Man møder ofte spillere som spørger til Mollerups placering! – Bedste svar herfra: ”Ved IKEA på Randersvej!”
Svarer 25 år gamle medlemsbetingelser til golfernes efterspørgsel i dag? Hvem er golfspilleren i dag/ om 5-10 år?
Er en generalforsamling med 15% fremmødte en nutidig beslutningsform. Hvad med afstemning per mail?
Er ombytning af forpagtningsafgift med lønudgifter en økonomisk forsvarlig løsning på servering af øl og burgere?
Det er spørgsmål, som skal analyseres – de besvares ikke med ”Golfspilleren (ham/hende fra i går!) i Centrum”

RETHINK! alle mål / medlemsforventninger / baneomlægning / aktivitetsfokus / mm.?
Jeg melder mig klar til udviklingen og stiller gerne op – ”RETHINK’ende” Med sportslig hilsen
Peter Thomsen
09. marts 2020

Efterfølgende gennemgang er mine, ikke udtømmende, bemærkninger til en del velkendte forhold - desværre antyder deres forhistorie nok en vis mangel på vilje og parathed til at RETHINK’e klubben!


Banen og Golfen / … mens vandene stiger ….
Det er 4 (fire!) år siden Bestyrelsen mønstrede 100 mand, der med spidsede blyanter og seriøse forslag til
omlægning af banen var klar til kamp mod vejrguderne, der havde taget magten og oversvømmet hul 14 og 15.
Trods gentagne forespørgsler til Bestyrelsen har vi ikke hørt mere om forslagene. Læs mere hér fra 18.marts!
Vi overmandes stadig af vejrguderne. Og det ser kun ud til at vi har begravet stridsøksen i sand!

Det gælder vores golf, og banen er en klubbens eneste reelle aktiv. Alle andre forhold er sekundære/afledte.
Hvis banen skal være spilbar hele året, ikke blot fra april til oktober – hvis vi skal udvikle os og tiltrække nye spillere
og gæster, så må hele banen nytænkes og tilpasses. Det har været godt med sand, men det gør det ikke alene.
Troen på at placeringen ved en storby er tilstrækkeligt grundlag for eksistens stemmer ikke overens med søgningen
mod moment oplevelser, golfernes ændrede rejseaktiviteter, det stadigt stigende antal flex-golfere mm.

Billede fra hul 15
– taget fra green mod øst
08. april 2016
DESVÆRRE: Sådan så der også ud
28.juli og 28.december 2015
– og igen i januar-februar 2020!
Hvordan mon der ser ud i
april 2020?
Jeg arbejder for …
- at de planer som blev fremlagt af en gruppe fra eliten, Peter Morthorst, undertegnede (se hér fra 18/03) med
flere gennemgås og genovervejes med henblik på en top-prioriteret igangsætning af en omlægning af banen!
- at ”blå” (ratede!) teesteder genetableres i udformning som øvrige). Scorekort udskrives automatisk ift. hcp.
- at ”puklen” på driving range meget hurtigt afgraves for fremme af det sportslige udbytte af træningen
- at der meget hurtigt laves et udkast til en 9-hullers attraktiv og spilbar vinterbane (jeg har gjort en skitse).
- at der for opretholdelse af de sportslige ambitioner omgående etableres en Short Game Challenge bane
baseret på udkast som i efteråret 2019 er leveret til Bestyrelsen på dennes opfordring. Se udkastet andetsteds



Bestyrelsen – aktivitet og referater
Bestyrelsens referater er ufuldstændige og forsinkede. Ressourcer (for)bruges på formelle og politiske emner og
projektlister, som ingen har set. Der jongleres med usammenhængende tal om vores økonomi og investeringer.
Projekter igangsættes, selv om de kun har været nævnt perifert i formandens klummer eller på eksterne møder.
I avisen berettes om forsatte planer for en ”multihal” på Peters Gård, selv om en generalforsamling har stemt nej!
Der købes inventar til caféen og planlægges toilethytter baseret på et minimalt antal underskrifter. Hytterne kaldes
også tordenhytter - Mollerup er nok DK’s mest sikre bane med jordede stålmaster i vest og langs jernbanen i øst.
Projekter startes ud fra devisen ”det har de gjort i andre klubber” uden vi selv besidder den fornødne ekspertise:
Der er et alvorligt spring fra en fast forpagterindtægt til udgifter til fastansat personale plus usikre driftsresultater
Et omtalt overskud på 2200 kr i en juli måned i cafeen – svarer til indtægten fra 3 udskænkede fadøl per dag!
Uvished om Bestyrelsen reelle aktivitet skaber rygter og afstandtagen - Indsigt skaber forståelse og medvirken!

Jeg arbejder for …
- at bestyrelsens referater kommer omgående efter mødernes afholdelse og giver et fyldestgørende og aktuelt
billede af igangværende og planlagte aktiviteter med præcise analyser af økonomi og afledte effekter.
- Projektlister gøres tilgængelige og forsynes med navn, begrundelse, analyse af behov, økonomi og tidsplaner
- at referaterne løbende viser status for de vedtagne, igangværende og planlagte / overvejede projekter

Der er skam masser af
lynafledere på Mollerup 
Alle stålmasterne er jordede.
Samme er master og skinner på jernbanen



Medlemsmøder
Usikkerhederne omkring vores fremtid bliver stadigt tydeligere. Forhold, der kræver aktion, opstår og ændres
hurtigere end nogensinde. Vi mister medlemmer og ved åbenbart ikke engang hvorfor!
Bagskabe står tomme – hvorfor/hvorlænge? – Kan rummene udnyttes på anden måde, hvis tendensen fortsætter?
Medlemssammensætningen ændres i hele landet - Allerede nu er 22 % Flexmedlemmer. Det er der faktisk en del
samfundsmæssige forklaringer på. Værst er det at det svarer til godt 160 medlemmer i gennemsnit per klub og en
umiddelbar indtægtsmanko i størrelsesorden på 800.000 kr per klub!!
Et GF-forslag om Flexmedlemsskab (for anslået 50) blev afvist med begrundelsen, at det var lettere at skaffe 7 nye
medlemmer, men det har åbenbart vist sig vanskeligere end påstået – for vi har netto mistet 25 medlemmer!
Tabet skulle udlignes af øgede GreenFee-indtægter, men hér sakker vi desværre længere og længere bagud! Mollerups bane er ikke tilstrækkelig attraktiv sammenlignet med baner omkring os. Og det bliver vist kun værre!?
Spil-Bedre-Golf giver god økonomisk indsprøjtning.
Men 3 udmeldte klubber og 1 hvad? (smidt ud?) fra Golfringen – nu Mer’Golf - desværre det modsatte.
Pas på – vi suger løs på egne medlemmer – det vil ikke kunne fortsætte! - Se eks. GF-forslag fra golfcar-ejerne!
Informationen om vores faktiske status bliver mere og mere udflydende – der er behov for info-møder!

Jeg arbejder for …
- at der 3 x om året indkaldes til møder med åben orientering om projekter, økonomi, planer og aktuelle forhold.
- at skabe konstruktiv debat, hvor interesse og engagement naturligt afføder bred forståelse for alle aktioner.
- at møderne afspejler den konkrete indsats for udvikling af klubben – og ikke præsenterer drømmescenarier



Golfregler, Ordensregler og det kommende Handicapsystem

De nye, forenklede regler har været i kraft i et år. Alligevel agerer mange stadig usikkert på anvendelsen og får ikke
tilstrækkeligt udbytte af de positive nye muligheder.
Nyt handicap-system (Word Handicap System) igangsættes i slutningen af 2020, men der overses at seneste
20 (tyve) scorer fra i år eller før! er bestemmende for handicap. Og mange benytter ikke EDS
Jeg arbejder for …
- løbende regelinformation med fast rubrik på hjemmesiden og regelopsamling efter ugens faste turneringer.
- regelmæssig afholdelse af regelaftener i vintersæsonen. DGU har frembragt masser af godt arbejdsmateriale
- at der arrangeres praktisk regelundervisning for nye medlemmer som opfølgning på DGU’s netprøve,
i brugen af Golfbox, konverteringstabeller, EDS mv.
- at der arrangeres aftener, hvor der orienteres om det kommende handicapsystem, WHS.



Udvalg

En fuldstændig flad organisation tenderer desværre mod ansvarsforfladigelse. Flere udvalg er opstået ved
simpel knopskydning ifm. enkeltstående hændelser eller opgaver der er uaktuelle eller for længst afklaret.
14 – 15 udvalg + underudvalg! uden specifik opgavebeskrivelse medfører usikkerhed omkring hvem gør hvad.
Det er foruroligende, når den ansvarlige for Golfens Dag henvender sig formanden og efterspørger en manual
til dagen og må konstatere at en sådan ikke findes – efter 10 år med Golfens Dag.
Et par af udvalgene har kun et enkelt eller to medlemmer. Adskillige af udvalgene har hverken definerede
arbejdsopgaver, planer for arbejdet, afholder ikke møder og har aldrig afleveret en årsrapport, så på hvilket
grundlag de hvert år afleverer budgetter står uforklaret hen.
Jeg vil arbejde for:
- en forenklet udvalgsstruktur. Hvert udvalg sammensættes af aktivt interesserede med kompetence og
med en repræsentant / observatør fra Bestyrelsen, der kan sikre kommunikation opad
- hvert enkelt udvalgs opgaver skal være defineret med grænseflader til øvrige udvalg.
- Udvalgenes planer skal fremgå af hjemmesiden. Alle udvalg skal aflægge årsrapport, der offentliggøres.



Ordens- og Amatørudvalg og Regel- & Handicapudvalg
Ordensudvalget blev adskilt fra Regel & Hcp-udvalget for 6 år siden efter en enkelthændelse. Modellen med
et ”Ordens- og Amatørudvalg” blev valgt med henvisning til ”sådan ét har man gode erfaringer med i XXXX Gk”,
selv om det uhensigtsmæssige i adskillelsen og unødvendigheden ved ”amatør-delen” blev påpeget.
DGU’s / DIF’s amatørregler har vist ikke været i brug siden Carlsberg’s turneringer i 80’erne med gevinstrejser til
Thailand og da årets første hole-in-one i Danmark udløste en bil i præmie til den intetanende heldige!
Hcp- og Regeludvalgets opgaver er formuleret decideret fejlagtigt og i direkte modstrid med gældende ansvarsfordeling mellem spiller – turneringsledelse - udvalget og klubben - og klubben ift DGU!.
Tre på hinanden følgende udvalgsformænd, samt formanden og 2 næstformænd er alle flere gange gjort skriftligt
opmærksom på misvisningen uden der er reageret, skønt det ville tage max en time at bringe i orden.
Ordensudvalgets formulering er ikke bedre: ”at behandle klager over et medlems overtrædelse..” - Vi skal ikke
jagte medspillere og ligge på lur med kamera og notesblok. Vi skal arbejde præventivt! med alle regler!

Meningen er da helt klar …..
- når der sættes spærrebuer op
mellem for-green og bunker,
så er det vel fordi man skal trække
over for-green eller selve greenen!
Ordensudvalget vil gerne straffe …
men hvor er forbryderen?
Ja - og hvor er ordensreglerne?
Ja - og hvor er baneudvalget?

Jeg arbejder for:
- en sammenlægning af udvalgene og en opdatering af opgaverne. De nye golfregler § 1.2 inkluderer ordens- og
adfærdsregler under spillet på banen, (eks. lægge tørv på plads, rive bunker, rette nedslagsmærker osv.. ) og er dermed delvist lagt over i Regeludvalgets regi og der skal udarbejdes ordensregler på området
- Indførelse af handicapregulering i faste uge-turneringer aht. de fremover krævede 20 scorer. Vejledningen
hcp- og Regeludvalgets arbejde er bl.a. at udvalget skal sikre at medlemmerne orienteres om reglerne
- Ordensudvalgets opgavedel skal primært være af præventiv karakter – målet bør være at vejlede så godt
at overtrædelser undgås og dermed også straffeaktioner.
- Hcp- og Regeludvalgets + Ordensudvalgets tekst skal bringes gældende bestemmelser, der præciserer ansvarsfordelingen ved almindelig adfærd, spil i turneringer, EDS og handicap samt klubben ift. DGU

-------------------------------------------Det var nogle få kommentarer, spørgsmål og forslag. - Der skal samles meget op! – Her er lidt mere ….!
- Hvorfor står så mange skabe tomme?
- størrelserne, ændrede vaner, ændret udstyr, prisen?
- kunne rummene bruges til andre formål? – vintertræning?
- Hvem er brugerne af skabene i dag? / om 5 år?
- er der sammenhæng til arbejde, boldrende, bopæl, alder?
- de besøgende på Golfens Dag, som ikke meldte sig ind!
- Hvor gamle var de? – hvor kom de fra? - hvor blev de af?
shoppede de rundt efter et billigere medlemskab? /
blev de (flex)medlemmer i en anden klub? / ….. ???

