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MØDEART: Bestyrelsesmøde 
MØDENR.: 05/2018. 
MØDEDATO: 16. maj 2018. 
MØDETID: 17:00. 
MØDESLUT: 19:30. 
DELTAGERE: 
  

AFBUD: 

Tina Maria Lund Kristensen (TMLK), Johnny Kronow (JK), Peter 
Enevold (PE), Rud Thomsen (RT) og Anne-Mette Jensen (AMJ). 
 
Mogens Hüttel (MH). 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 
2. Underskrift af referat 04/2018 
Referat taget til efterretning.  

Fremover hedder punktet: Bemærkninger til referat. 

 

3. Nyt bestyrelsesmedlem 
Odense Golfklubs bestyrelse bød velkommen til Rud Thomsen, der blev valgt ved 
seneste generalforsamling som 1. suppleant. 

Rud Thomsen indtræder i bestyrelsen efter Jan Hansen har valgt at udtræde af 
bestyrelsen. Jan Hansen skal videre til et nyt arbejde der skal have hele hans fokus. 

Jan Hansen er stadig konstitueret golfmanager frem til 1. juni 2018 og er på kontoret 
frem til 30. juni 2018. Ny golfmanager Esben Hallundbæk Hansen starter 4. juni 
2018. 

Bestyrelsen takker Jan Hansen for et meget dygtigt arbejde og et godt samarbejde. 

 

4. Nyt fra Formanden 

4.0 – Sekretariatet og bemanding samt opgaver m.m. 

 
Margit Madsen spørges om forlængelse i jobbet ”bogholderifunktionen”. 

Ny juniorformand pr. 4/6-18 er Thomas West Sieburg. 

Ansøgt DGI foreningspulje: Indkøb af idrætsmateriel. 

Arrangementer: 

Skt. Hans aften den 23. juni 2018. 
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4.1 – Strategiske ansvarsområder 

Johnny Kronow valgt til ”økonomi” benet - øvrige poster fordeles på næste møde.  

 
4.2 Strategioplæg. 
Den nye bestyrelse vil gentænke strategien på næste møde. 

 
Kommunikation. 

Se pkt. 6 – Bordet rundt. 

 
4.3 Henvendelse fra medlemmer. 
a)Vi har modtaget henvendelse vedr. ”Frikontingent”.  

Mogens Hüttel svarer medlem vedr. ”Frikontingent” 

b)Åbning af Hollufgårds Allé. 

Vi har prøvet, Odense Kommune vil ikke åbne Alléen – bl.a. grundet økonomi. 

 

5. Nyt fra Golfmanager 

 

Medlemsopgørelse 01.05.18. 
Registrerede medlemmer: 15 miniputter, 19 lilleputter, 38 juniorer, 16 ungseniorer, 
70 studerende, 747 seniorer, 138 pensionister og 64 senior+; i alt 1.107 aktive 
medlemmer og hertil 236 passive, 24 passiv+ og 15 langdistance. 
 
Økonomisk opfølgning udleveres på mødet. 
 
Johnny Kronow, Esben Hallundbæk Hansen og Jan Hansen mødes for overdragelse af 
”økonomien” – inden næste møde. 

Tilbud på afvandingsarbejder. 

Udsat til næste møde for planlægning af evt. investeringer i banen. 

Udkast til lejeaftale på golfbiler og flere elvogns/scooter pladser. 

Udsat til næste møde for planlægning af evt. investeringer. 

 

 
6. Bordet rundt 

Peter Enevold fortalte om golftilbud til medlemmer af ”Ældresagen” 

Vi tilbyder et forløb på 6 gange 2 timer – for 15 medlemmer af ”Ældresagen” 
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Der arbejdes på ”Golf og diabetes” – Mogens Hüttel er tovholder. 

 

”Spil med dag” Odense Golfklubs egne medlemmer – inviterer venner til at opleve 
livet i en golfklub. Tovholder er ”Kampagneudvalget”. 

 

7. Møde kritik 

Konstruktivt møde. 

 

8. Eventuelt. 

Intet. 

 

9. Næste møde 

Bestyrelsesmøde onsdag den 27. juni klokken 16:30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


