
Bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen 

Mandag den 20. marts 2017 afholder Odense Golfklub generalforsamling, hvor der er valg til 

bestyrelsen. 

Udover der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer til den ordinære to årige periode jf. 

vedtægterne, skal der yderligere vælges et bestyrelsesmedlem til en et årig periode.  

Baggrunden for det et årige valg er, at tidligere bestyrelsesmedlem, Tony Jul Haugsted-Jakobsen, 

inden bestyrelsesperioden udløb valgte at udtræde af bestyrelsen, hvorfor daværende suppleant 

Jan Hansen er indtrådt i bestyrelsen. 

Bestyrelsen vil anbefale at Jan Hansen fortsætter i bestyrelsen. 

Jan Hansen er Finanschef ved Odense Havn, og har dermed en økonomisk baggrund samtidig med 

at have en erfaring med bestyrelsesarbejde fra anden side.  

Bestyrelsen vurderer at have behov for disse kompetencer i Odense Golfklubs bestyrelse, hvorfor 

bestyrelsen anbefaler Jan Hansen for en et årig periode. 

Det ordinære valg af tre bestyrelsesmedlemmer for en to årig periode, er på valg formanden Tina 

Maria Lund Kristensen, Vibeke Bechtold og Rud Thomsen. 

Formand Tina Maria Lund Kristensen genopstiller til bestyrelsen i Odense Golfklub. 

Bestyrelsesmedlemmerne Vibeke Bechtold og Rud Thomsen ikke ønsker valg. 

Bestyrelsen anbefaler Tina Maria Lund Kristensen, Sara Thye og Peter Enevold, til bestyrelsen for 

en to årig periode i Odense Golfklub. 

Peter Enevold er uddannet cand. merc., og har tidligere været uddannelseschef i Jyske Bank, 

direktør for Vejle Handelsskole og forstander på Tietgen Skolen. Bestyrelsen vurderer at have 

behov for disse kompetencer i Odense Golfklubs bestyrelse. 

Sara Thyge er uddannet cand. scient. i Idræt og Sundhed og har arbejdet frivilligt for DGU i en 

årrække og er samtidig Elite formand i Odense Golfklub. Bestyrelsen vurderer at have behov for 

disse kompetencer i Odense Golfklubs bestyrelse. 

Bestyrelsen ønsker at fremme en bred sammensætning af bestyrelsesmedlemmer med flest 

mulige kompetencer, for at kunne varetage de opgaver der er nødvendige og bedst for Odense 

Golfklub. 

Jan Hansen, Peter Enevold og Sara Thyge er alle medlemmer af Odense Golfklub og anbefales af 

bestyrelsen. 

 


