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MØDEART: Bestyrelsesmøde 

MØDENR.: 03/2017. 
MØDEDATO: 9. maj 2017. 
MØDETID: 16:30. 
MØDESLUT: 20:30. 
DELTAGERE: 
 

Tina Maria Lund Kristensen (TMLK), Mogens Hüttel (MH), Sara Thye 
(ST), Lars Rex (LR), Peter Enevold (PE), Jan Hansen (JH) og Hans 
Henrik Burkal (HHB). 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
 

2. Underskrift af referat 02/2017 
Underskrevet. 
 
 

3. Formanden 
1. Henvendelser fra medlemmer. 
Der har været to henvendelser fra medlemmer, og disse besvares af HHB. 
 
2. Strategier. 
Drøftes på mødet i juni. 
 
3. Mødeplanlægning. 
Drøftes på næste møde, når mulige dage er overvejet – ønsket er lige nu onsdage 
med start 16:30. 
På juni mødet lægges endelig plan for møde afvikling resten af året. 
 
4. Kommende aktiviteter. 
4.a. – 28. maj PINK CUP. 
Ingen bestyrelses deltagelse. 
 
4.b. – 4. juni Pinsemorgenturnering. 
Ingen bestyrelses deltagelse. 
 
4.c. – 11. juni Slaget om Odense. 
TMLK repræsentere. 
 
 
4. Golfmanager 

1. Medlemsopgørelse 01.05.17. 
Registrerede medlemmer: 14 miniputter, 26 lilleputter, 35 juniorer, 19 ungseniorer, 
78 studerende, 815 seniorer, 162 pensionister og 60 senior+; i alt 1209 aktive med-
lemmer og hertil 256 passive, 22 passiv+, 18 langdistance og 41 prøvemedlemmer. 
Generelt set ikke den store udvikling året til dato – der overvejes tiltag for tilgang af 
flere prøvemedlemmer og ordinære medlemmer. 
 
2. Udvikling Fyn/Destination Fyn Klynge og Jyllands Posten. 
HHB har forholdt sig til begge tilbud om deltagelse i markedsføring af golfen på Fyn. 
Begge er takket pænt nej tak. 
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3. Status Hestehavens åbning. 
Status er nu ændret derhen, at åbningen tidligst sker medio 2018, da vejføringen nu 
er ændret på foranledning af nyt OUH og Letbanen. 
Der arbejdes fortsat frem mod en for Odense Golfklub acceptabel løsning, som også 
tilgodeser øvrige beboere på Hestehaven. 
 
4. Gennemgang af økonomi 30.04.17 v/JH & HHB 
For nuværende må forventes færre kontingent indtægter, hvorfor nye tanker skal 
tænkes. 
JH/HHB udformer et notat til hjemmesiden omkring det generelle i økonomien, og 
hvorledes en række dispositioner er sat i værk 
 
 
5. Status baneoptimering v/MH 

Bestyrelsen besluttede en ny snak med Philip for en drøftelse af, hvorledes baneopti-
meringen kunne igangsættes nu, da planen om indkøring af jord til området, og der-
med finansiering af hele projektet, droppes, da indtægtsgrundlaget er for stor en 
usikkerhed i hele projektet. 
 
 

6. Næste møde 
Onsdag den 28. juni klokken 16:30. 
 
 

  


