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MØDEART: Bestyrelsesmøde 

MØDENR.: 02/2017. 

MØDEDATO: 11. april 2017. 
MØDETID: 16:30. 

MØDESLUT: 18:30. 
DELTAGERE: 

 

AFBUD: 

Tina Maria Lund Kristensen (TMLK), Mogens Hüttel (MH), Sara Thye 

(ST), Lars Rex (LR), Peter Enevold (PE) og Jan Hansen (JH). 

Hans Henrik Burkal (HHB). 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

 
2. Underskrift af referat 01/2017 

Underskrevet. 
 

3. Formanden  
1. Henvendelser fra medlemmer. 

1a.  Henvendelse omkring et fortsat fynsk greenfee ordning. 
Bestyrelsen går ind for, at ordningen fortsætter som aftalt i sæson 2017. 

1b.  Henvendelse fra medlem omkring banens tilstand. 
MH tager kontakt til Chefgreenkeeper og der vil efterfølgende tages kontakt til med-

lemmet. 

1c. Henvendelse fra medlem omkring etikette oplevet på Holluf Park, vedrørende de 
nye markeringer på banen, som greenkeeperne har lavet her fra sæsonens start, for 

at skåne banen.  
Bestyrelsen henstiller til, at medlemmerne tager hensyn til disse nye tiltag på banen. 

Golfmanager har kontaktet medlemmet. 
1d. Henvendelse fra medlem, vedrørende ændrede tilskud for kørsel til spillere, der 

stiller op for Odense Golfklub.  
EU har haft møde med spillere og der er lavet en ordning. 

 
2. Kort evaluering af generalforsamlingens forløb. 

Bestyrelsen er ok tilfreds med forløbet af generalforsamlingen. 
 

3. Strategier/områder/fordeling. 
TMLK fremlagde det strategi årshjul, i det nye bestyrelsesarbejdet. 

De forskellige områder blev drøftet og bestyrelsen vil arbejde på at udvide med et nyt 

område, som endnu ikke er navngivet, men vil drøftet videre på kommende bestyrel-
sesmøde i juni. 

PE vil tage sig af Kommunikation og ST vil tage sig af udvalgene. 
 

4. Mødeplanlægning. 
Mødeplanlægning for den kommende tid, vil være bestyrelsen den 2. tirsdag i hver 

måned, kl. 16:30. 
Sekretariatet har ændret åbningstid for sæsonen om tirsdagen til 09:00 til 18:00! 

 
 

5. Årshjul. 
Årshjulet - vil blive rykket frem til mødet omkring vores strategi planlægning i juni 

måned. 
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6. Bestyrelsens rammer og forventningsafstemning. 
Bestyrelsens rammer og forventningsafstemning, vil blive offentliggjort på hjemmesi-

den, til info for klubbens medlemmer. 
 

7. Kommunikation. 
Kommunikationsplan i bestyrelsesarbejdet blev aftalt og godkendt. 

 

8. Økonomi og struktur/kultur. 
 

9. Kommende aktiviteter. 
Der blev talt om kommende aktiviteter og aftalt hvem der deltager fra bestyrelsen i  

Åbningsturnering den 23. april 2017, hvor TMLK åbner turneringen og MH tager over 
efter turneringen og Golfens Dag den 30. april 2017, hvor TMLK, MH og ST deltager. 

 
10. Forretningsorden. 

Tilpasses punkt 8. 
 

4. Golfmanager  
1. Medlemsopgørelse 01.04.17. 

Registrerede medlemmer: 8 miniputter, 26 lilleputter, 33 juniorer, 20 ung seniorer, 
73 studerende, 825 seniorer, 159 pensionister og 62 senior+; i alt 1206 aktive med-

lemmer og hertil 263 passive, 21 passiv+, 17 langdistance og 5 prøvemedlemmer. 

 
2. DGU introduktionskort. 

DGU Nordiske- og introduktionskort fordelt. 
 

3. Økonomisk opfølgning 31.03.17. 
Budget gennemgang ved JH - JH foreslog at vi gennemgår det mere minutiøst ved 

næste BM og drøftelsen tages ud fra balancen pr. 30.04.17 
Møde mellem Golfmanager, Chefgreenkeeper og JH planlægges. 

 
 

5. Møde kritik  
Et godt afholdt bestyrelsesmøde - nye input omkring dagsorden blev diskuteret. 

 
6. Næste møde 

Næste møde vil blive udvidet med ca. 1 time. 

 


