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MØDEART: Bestyrelsesmøde 

MØDENR.: 04/2017. 
MØDEDATO: 28. juni 2017. 
MØDETID: 16:30. 
MØDESLUT: 19:00. 
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 03/2017 

Underskrevet. 
 
 
3. Formanden 

3.1 Strategier 
Strategi status med nye indsatsområder blev drøftet. Fremover skal golfbanenanlæg-
gene indgå som specielt indsatsområde. Golfrestauranten og Golfshoppen prioriteres 
at indarbejde aktivt i strategiplanen. 
Herefter var en generel drøftelse af de nuværende fem strategiområder, og hvad ind-
holdet kan være i de enkelte områder. 
Overordnet kommer nyt indsatsområde ”Banen” og ”Kommunikation” kommer til at 
hedde ”Kommunikation & udvikling”. 
TMLK vil skitsere indsatsområderne i ny udgave, hvoraf fordelingen mellem bestyrel-
sens medlemmer vil fremgå. 
 
3.2  Mødeplanlægning 
Tredje onsdag i måneden med start klokken 16:30 fra og med august. 
Frem over sker generel indkaldelse forinden endelig dagsorden rundsendes, via Out-
look kalenderaftale.  

Strategi aften mellem Odense Golflubs bestyelse og ledelse afholdes i september. 
 
3.3 Henvendelse fra medlemmer 
Der har været korresponderet med et par medlemmer og HHB har svaret disse. 
 
  
4. Golfmanager 

4.1  Medlemsopgørelse 01.06.17 
Registrerede medlemmer: 16 miniputter, 26 lilleputter, 35 juniorer, 20 ungseniorer, 
80 studerende, 828 seniorer, 165 pensionister og 62 senior+; i alt 1232 aktive med-
lemmer og hertil 256 passive, 22 passiv+, 18 langdistance og 41 prøvemedlemmer. 
Forespurgt til hvor mange af de pr. 30/6 udmeldte, som var overgået til GN i Kerte-
minde, så havde HHB noteret 14 ud af 28 udmeldte seniorer. Frem over forespørges 
udmeldte om, hvorfor de ønsker udmeldelse. 
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4.2 Økonomisk opfølgning 31.05.17 
Ingen bemærkninger. Til næste møde kommer et bud på et årsregnskab for 2017 ud 
fra en fremskrevet balance pr. 30.06.17.  
 
4.3 Kommende aktiviteter 
Jubilæumsarrangement fredag 30. juni. 
TMLK overrækker præmier såvel eftermiddag som aften. 
Lørdagens turnering og jubilæumsaften er aflyst grundet alt for få tilmeldte. 
Turneringsudvalget vil inden længe tage en drøftelse af fremtidig afvikling af turnerin-
ger i Odense Golfklub, og efterfølgende komme med et oplæg for markering af jubi-
læet i september. 
 
Uge 30 – Stiften Golf Cup. 
LR deltager mandag efter 16:00. 
PE deltager tirsdag. 
ST deltager torsdag. 
JH deltager fredag. 
TMLK deltager søndag hele dagen. 
 
 
5. Møde kritik 

Positiv stemning og god konstruktivt møde. 
 

6. Næste møde 
Onsdag den 16. august klokken 16:30. 
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Strategi status med nye indsatsområder blev drøftet. Fremover skal golfbanenanlæg-
gene indgå som specielt indsatsområde. Golfrestauranten og Golfshoppen prioriteres 
at indarbejde aktivt i strategiplanen. 
Herefter var en generel drøftelse af de nuværende fem strategiområder, og hvad ind-
holdet kan være i de enkelte områder. 
Overordnet kommer nyt indsatsområde ”Banen” og ”Kommunikation” kommer til at 
hedde ”Kommunikation & udvikling”. 
TMLK vil skitsere indsatsområderne i ny udgave, hvoraf fordelingen mellem bestyrel-
sens medlemmer vil fremgå. 
 
3.2  Mødeplanlægning 
Tredje onsdag i måneden med start klokken 16:30 fra og med august. 
Frem over sker generel indkaldelse forinden endelig dagsorden rundsendes, via Out-
look kalenderaftale.  

Strategi aften mellem Odense Golflubs bestyelse og ledelse afholdes i september. 
 
3.3 Henvendelse fra medlemmer 
Der har været korresponderet med et par medlemmer og HHB har svaret disse. 
 
  
4. Golfmanager 

4.1  Medlemsopgørelse 01.06.17 
Registrerede medlemmer: 16 miniputter, 26 lilleputter, 35 juniorer, 20 ungseniorer, 
80 studerende, 828 seniorer, 165 pensionister og 62 senior+; i alt 1232 aktive med-
lemmer og hertil 256 passive, 22 passiv+, 18 langdistance og 41 prøvemedlemmer. 
Forespurgt til hvor mange af de pr. 30/6 udmeldte, som var overgået til GN i Kerte-
minde, så havde HHB noteret 14 ud af 28 udmeldte seniorer. Frem over forespørges 
udmeldte om, hvorfor de ønsker udmeldelse. 
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4.2 Økonomisk opfølgning 31.05.17 
Ingen bemærkninger. Til næste møde kommer et bud på et årsregnskab for 2017 ud 
fra en fremskrevet balance pr. 30.06.17.  
 
4.3 Kommende aktiviteter 
Jubilæumsarrangement fredag 30. juni. 
TMLK overrækker præmier såvel eftermiddag som aften. 
Lørdagens turnering og jubilæumsaften er aflyst grundet alt for få tilmeldte. 
Turneringsudvalget vil inden længe tage en drøftelse af fremtidig afvikling af turnerin-
ger i Odense Golfklub, og efterfølgende komme med et oplæg for markering af jubi-
læet i september. 
 
Uge 30 – Stiften Golf Cup. 
LR deltager mandag efter 16:00. 
PE deltager tirsdag. 
ST deltager torsdag. 
JH deltager fredag. 
TMLK deltager søndag hele dagen. 
 
 
5. Møde kritik 

Positiv stemning og god konstruktivt møde. 
 

6. Næste møde 
Onsdag den 16. august klokken 16:30. 
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MØDEART: Bestyrelsesmøde 

MØDENR.: 04/2017. 
MØDEDATO: 28. juni 2017. 
MØDETID: 16:30. 
MØDESLUT: 19:00. 
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 03/2017 

Underskrevet. 
 
 
3. Formanden 

3.1 Strategier 
Strategi status med nye indsatsområder blev drøftet. Fremover skal golfbanenanlæg-
gene indgå som specielt indsatsområde. Golfrestauranten og Golfshoppen prioriteres 
at indarbejde aktivt i strategiplanen. 
Herefter var en generel drøftelse af de nuværende fem strategiområder, og hvad ind-
holdet kan være i de enkelte områder. 
Overordnet kommer nyt indsatsområde ”Banen” og ”Kommunikation” kommer til at 
hedde ”Kommunikation & udvikling”. 
TMLK vil skitsere indsatsområderne i ny udgave, hvoraf fordelingen mellem bestyrel-
sens medlemmer vil fremgå. 
 
3.2  Mødeplanlægning 
Tredje onsdag i måneden med start klokken 16:30 fra og med august. 
Frem over sker generel indkaldelse forinden endelig dagsorden rundsendes, via Out-
look kalenderaftale.  

Strategi aften mellem Odense Golflubs bestyelse og ledelse afholdes i september. 
 
3.3 Henvendelse fra medlemmer 
Der har været korresponderet med et par medlemmer og HHB har svaret disse. 
 
  
4. Golfmanager 

4.1  Medlemsopgørelse 01.06.17 
Registrerede medlemmer: 16 miniputter, 26 lilleputter, 35 juniorer, 20 ungseniorer, 
80 studerende, 828 seniorer, 165 pensionister og 62 senior+; i alt 1232 aktive med-
lemmer og hertil 256 passive, 22 passiv+, 18 langdistance og 41 prøvemedlemmer. 
Forespurgt til hvor mange af de pr. 30/6 udmeldte, som var overgået til GN i Kerte-
minde, så havde HHB noteret 14 ud af 28 udmeldte seniorer. Frem over forespørges 
udmeldte om, hvorfor de ønsker udmeldelse. 
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4.2 Økonomisk opfølgning 31.05.17 
Ingen bemærkninger. Til næste møde kommer et bud på et årsregnskab for 2017 ud 
fra en fremskrevet balance pr. 30.06.17.  
 
4.3 Kommende aktiviteter 
Jubilæumsarrangement fredag 30. juni. 
TMLK overrækker præmier såvel eftermiddag som aften. 
Lørdagens turnering og jubilæumsaften er aflyst grundet alt for få tilmeldte. 
Turneringsudvalget vil inden længe tage en drøftelse af fremtidig afvikling af turnerin-
ger i Odense Golfklub, og efterfølgende komme med et oplæg for markering af jubi-
læet i september. 
 
Uge 30 – Stiften Golf Cup. 
LR deltager mandag efter 16:00. 
PE deltager tirsdag. 
ST deltager torsdag. 
JH deltager fredag. 
TMLK deltager søndag hele dagen. 
 
 
5. Møde kritik 

Positiv stemning og god konstruktivt møde. 
 

6. Næste møde 
Onsdag den 16. august klokken 16:30. 
 

 
 

 

 


