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MØDEART: Bestyrelsesmøde 

MØDENR.: 02/2018. 
MØDEDATO: 21. februar 2018. 

MØDETID: 16:30. 
MØDESLUT: 20:00. 

DELTAGERE: 

  

AFBUD: 

Tina Maria Lund Kristensen (TMLK), Mogens Hüttel (MH), Lars Rex 

(LR), Peter Enevold (PE), Jan Hansen (JH), Anne-Mette Jensen 
(AMJ) og Hans Henrik Burkal (HHB). 

Peter Enevold (PE). 

 

0. Velkomst til nyt medlem i bestyrelsen  
TMLK bød AMJ velkommen til dette første bestyrelsesmøde, hvorefter hver enkelt 

præsenterede sig kort for hinanden. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

 

2. Underskrift af referat 01/2018 
Underskrevet. 

 
3. Formanden 

Arrangementer. 
Åbningsturnering 8. april. 

Fra bestyrelsen har følgende tilmeldt sig turneringen: LR og TMLK. 
 

Golfens Dag 22. april. 
Inspireret af DGUs gode oplæg for afvikling af Golfens Dag, kunne HHB orientere om 

at der påtænkes afviklet et formøde for alle de frivillige omkring arrangementet, såle-
des nye input drøftes og implementeres. 

Fra bestyrelsen kommer MH, TMLK, LR, AMJ og PE. 
 

3.1 Strategioplæg. 

Banen. 
Intet nyt – fortsat i 2018 vedligehold og i 2019 stilles mod udvikling, afhængigt af 

fremtidig finansiering efter omlægning af kreditforeningslånene. 
 

Økonomi. 
Balancen 31/1 følger budget. 

 
Kommunikation. 

Kommunikationsudvalget er godt i gang med arbejdet og har barslet med nye tiltag 
inden for kampagner af forskellig art målrettet hvervning af nye medlemmer under 

andre konditioner end som kendt ved Golfens Dag. 
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3.2 Henvendelse fra medlemmer. 
Forslag: 

1. Odense Golfklub deltager i G5 ordningen. 
HHB har været i kontakt med Rikke i Odense Eventyr, som er koordinerende led for 

G5. 

Henvendelsen om indtræden i G5 har været drøftet klubberne imellem, men da ord-
ningen allerede her i 2018 er sat på skinner, vil man vente med en endelig stillingta-

gen på et evalueringsmøde i november 2018. 
Der skal følges op primo oktober! 

 
2. Ændring i Golfbox således bookingen 14 dage før ønsket spilletid, ændres fra klok-

ken 00:01 til 22:00, således medlemmerne ikke skal sidde oppe til hen over midnat 
for at bestille tid til 14 dage efter. 

Tiden ændres fremadrettet til klokken 21:00. 
 

3.3. Generalforsamling 2018. 
Beretning: 

1. udkast til skriftlig beretning forelå og blev drøftet – denne finpudses nu frem mod 
offentliggørelse. 

 

Forslag: 
Der foreligger 1 forslag og dette vil fremgå af dagsordenen, som offentliggøres i kom-

mende weekend. 
 

Valg: 
LR, MH og JH der alle er villige til valg. 

AMJ har efterfølgende meddelt sin interesse i at stille op til valg. 
 

 
4. Golfmanager 

4.1  Medlemsopgørelse 01.02.18 – er rundsendt. 
Registrerede medlemmer: 14 miniputter, 20 lilleputter, 38 juniorer, 14 ungseniorer, 

64 studerende, 757 seniorer, 135 pensionister og 64 senior+; i alt 1106 aktive med-
lemmer og hertil 247 passive, 20 passiv+ og 13 langdistance. 

Tages til efterretning. 

 
4.2 Venskabsklubber og greenfee billetter. 

HHB fremlagde oversigt over, hvorledes greenfee billetter er i omløb og på baggrund 
af denne, så bestyrelsen ingen grund til, at ændre derved, hvorfor nuværende kendte 

ordninger fortsætter. 
 

4.3 Sekretariatets åbningstider sæsonen 2018. 
Udsat for drøftelse på næste møde. 

 
5. Møde kritik 

Fint møde med god og konstruktiv debat. 
 

6. Næste møder 
Bestyrelsesmøde onsdag den 14. marts klokken 16:30. 

 


