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Bestyrelsen Mollerup Golf Club                 04/09 2020 

kopi tilsendt manager Jan Lauridsen 

Formandens skrivelse af 24.august vedhæftes. 
 

Fyret som frivillig – hm …..?! -  

Jeg anerkender modtagelsen af Bestyrelsens - ved den af Formanden underskrevne skrivelse - fordømmelse af min person.  

 Bestyrelsen optræder i denne sag som både ”lovgivende” og – udenom Generalforsamlingens valgte Ordensudvalg – 
som dømmende myndighed.  
Et tilsvarende, tidligere forsøg på at lukke af for alternative ytringer indtraf ved Bestyrelsens indkaldelse til ”spanking-møde”. 
Indkaldelsen var baseret på Bestyrelsens påstand om klager modtaget i mails hos formanden! 
Spanking-mødet afslørede at der hverken fandtes mails, oplysninger om hvem der havde klaget eller konkrete klager.  
Mødet viste sig slet og ret at ud på – også ved den lejlighed – med straffemetoder og trusler at tryne mig til at holde mund. 
 

Forhåbentlig kan hvert enkelt Bestyrelsesmedlem stå moralsk inde for den fortsatte fremfærd og sammenblanding af subjektive, 
negative opfattelser af min person og standpunkter ift. et objektivt sagligt engagement i klubben. 
 

 Jeg har i enhver henseende og til enhver tid påviseligt udelukkende fremført forslag og deltaget flittigt i projekter, der sigter mod 
positiv udvikling af sporten, banen og klubbens økonomi og udviklingsmuligheder tilpasset en omverden i hastig forandring. 
 Jeg kommenterer skarpt og vedvarende på Bestyrelsens egne ord, udsagn og handlinger, når vedtagne projekter trækker i den 
modsatte retning, udsættes eller sendes i proces (eks.: baneomlægning, blå teesteder, driving range, Short Game bane m.fl.). 
Jeg protesterer som medlem når jeg finder at der handles på tvivlsomme præmisser. Seneste stærkt foruroligende eksempel: 
golfklubben som koncertarrangør. Arrangementer ”skal på sigt principielt være selvfinansierende” - Hvem skal betale indtil da? - 
Hvor giver klubbens vedtægter adgang til at drive sådan, særskilt virksomhed? – Hvad bliver det næste? 

Om indsats og saglig kontakt …. 

 Fakta:  Alle henvendelser herfra er - med kopi til klubbens manager og daglige leder - sendt til klubbens bestyrelse eller direkte 
til ét af mig valgt bestyrelsesmedlem. Ingen henvendelser er sendt til FU.   

 Fakta:  ingen bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer har -  trods gentagne forslag herom længe før Bestyrelsens skrivelse af 
24.august 2020 - overværet én eneste regelundervisning endsige forhørt sig om forløbet i hverken  2019 eller 2020.   
Antydning af at indsatsen for klubben som opdragsgiver har været usaglig eller kunnet foranledige påtale er direkte uanstændig 

 Jeg har ifm regelundervisning, medlemsmøder, løbende saglig bistand til regeludvalg og lejlighedsvis bistand til andre udvalg 
mv.  ikke optrådt som frivillig eller som ”ambassadør” for klubben.  

Nærmere definerede opgaver er af klubben rekvireret fra Golf-Reglen.dk v/ Ottar Svavarsson og undertegnede.  
Besvarelser i øvrigt er sket med forpligtende respekt af min faglige baggrund på regel-, hcp- og baneområdet. 

Med copyright fra Golf-Reglen.dk er leveret: 

Alle materialer fra Golf-Reglen.dk, elektronisk lagret på klubbens systemer eller fysisk foreliggende, herunder også materialer leveret 
til ”Mit Golfudstyr” efter aftale med klubbens ledelse til brug ifm regelundervisning skal omgående fjernes / destrueres.  
Skriftlig bekræftelse på at dette har fundet sted skal fremsendes til golf-reglen@live.dk. 

 Materialer til Regelundervisning / -prøve, incl. RegelRundgangsbeskrivelse til Par3-banen,  

 Materialer, herunder diasshows mv.,  leveret til medlemsmøder ifm nye regler og handicapsystemer i  2019 
(undtaget herfra er G-R’s regelshow ”Om HULSPIL …..” som tidligere er leveret via RegionsgolfDanmark) 

 Specialplancher, vejledninger og beskrivelser vedr.  ”CirkelReglen” / Lokalregel E5   

 Fotooptagelser, tegninger mv i de til klubben leverede rapporter mv. udført ifm den af klubben rekvirerede opgave vedr. 
etablering af Short Game Challenge-bane må ikke anvendes eller kopieres uden forudgående aftale med Golf-Reglen.dk. 

 Tegninger, fotos, beregninger etc. leveret ifm planlægning af kortbane (blå/orange teesteder) må ikke kopieres uden 
forudgående aftale med Golf-Reglen.dk 

Jeg accepterer ikke Bestyrelsens forsøg på at påklistre mig en fordømmende mærkat, og forbeholder mig – uden forudgående 
dialog med Bestyrelsen - at følge op på afgørelsens præmisser i en af mig valgt åben og komplet form eller sammenhæng.  

Med sportslig hilsen 

Peter Thomsen 
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