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MØDEART: Bestyrelsesmøde 

MØDENR.: 08/2018. 
MØDEDATO: 19. september 2018. 

MØDETID: 17:00. 

MØDESLUT: 19:30. 
DELTAGERE: 

  

 

Tina Marie Lund Kristensen, (TMLK), Rud Thomsen (RT), Johnny 

Kronow (JK), Peter Enevold (PE), Anne-Mette Jensen (AMJ), Mogens 
Hüttel (MH) og Esben Hallundbæk Hansen (EHH) 

 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Bemærkninger til referat 07/2018 

Ingen bemærkninger 

 

3. Nyt fra Golfmanager 

NB! REVIDERET Medlemsopgørelse 16.08.18. (total 1.134 var korrekt, men gruppetal 

var fejlagtige) 
Registrerede medlemmer: 19 miniputter, 17 lilleputter, 38 juniorer, 21ungseniorer, 

59 studerende, 785 seniorer, 134 pensionister og 61 senior+; i alt 1.134 aktive 

medlemmer og hertil 53 prøvemedlemmer, 217 passive og 24 passiv+. 

Medlemsopgørelse 12.09.18.  

Registrerede medlemmer: 19 miniputter, 18 lilleputter, 38 juniorer, 22 ungseniorer, 
64 studerende, 789 seniorer, 132 pensionister og 60 senior+; i alt 1.142 aktive 

medlemmer og hertil 57 prøvemedlemmer, 219 passive og 26 passiv+. 

Tilbudsfasen på scooterbygning er afsluttet. Det er besluttet, at bygge scooterbygning under 

uudnyttet plads under taget på bagrumsbygningen såfremt medlemmer på venteliste stadig 

er interesseret. 

EHH har afholdt møde med formanden for G5, som tog vores forespørgsel om mulighed for 
optagelse med på deres årsmøde. Konklusionen på dette møde blev, at man ikke ønsker at 

optage nye klubber i ordningen. 

Pavillon er opsat og der lægges fliser i uge 40/41. Fjernvarme Fyn har sponsoreret 

møbleringen. 

MH og EHH afholder møde med Projektorganisationen for Nyt OUH den 2. oktober. Agenda 
indeholder status og dialog omkring naboskabet i bygge- og driftsperiode. OGK spørger ind til 

mulighed for opsamling af vand fra vandreservoirer. 

JK og EHH aftaler møde med Nykredit med henblik på mulighed for omlægning af lån.  
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4. Nyt fra Formanden 

Formand og Golfmanager deltog i Formandsmøde for de fynske golfklubber den 27/8. 
Det blev vedtaget at forlænge nuværende greenfeeordning iblandt de fynske klubber. 

Kr. 200,- på hverdage. Great Northern er ikke med i aftalen. 

Strategiarbejdet fortsætter med fokusområderne Banen, Økonomi og Medlemmer. 

EHH starter processen op.  

Ansvarsområder fordelt således: 

Økonomi (JK), Medarbejdere (TMLK), Kommunikation (AMJ),Medlemshvervning (PE), 

Golfspilleren i Centrum, Banen og Årsmagasin (MH) og Sponsorer/Fundraising (RT) 

 

5. Golfspilleren i Centrum (v. MH) 

Generel forbedring på alle målepunkter. Lægges på hjemmesiden. 

 

6. Bordet rundt 

Ingen bemærkninger 

 

7. Møde kritik 

Konstruktivt møde.  

 

8. Eventuelt. 

Ingen bemærkninger 

 

9. Næste møde 

Bestyrelsesmøde onsdag den 10. oktober kl. 17.00. 

 

 

 

 

 

 


