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MØDEART: Bestyrelsesmøde 

MØDENR.: 07/2018. 
MØDEDATO: 23. august 2018. 

MØDETID: 17:00. 

MØDESLUT: 19:00. 
DELTAGERE: 

  

AFBUD: 

Johnny Kronow (JK), Peter Enevold (PE), Anne-Mette Jensen (AMJ), 

Mogens Hüttel (MH) og Esben Hallundbæk Hansen (EHH) 
 

Tina Maria Lund Kristensen (TMLK), Rud Thomsen (RT), 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 
2. Bemærkninger til referat 06/2018 

Ingen bemærkninger 

 

3. Nyt fra Golfmanager 

Medlemsopgørelse 16.08.18. 
Registrerede medlemmer: 19 miniputter, 17 lilleputter, 38 juniorer, 21ungseniorer, 

61studerende, 750 seniorer, 134 pensionister og 61 senior+; i alt 1.134 aktive 
medlemmer og hertil 53 prøvemedlemmer, 217 passive, 24 passiv+ og 12 

langdistance.  

Økonomisk status: Budgettet er påvirket af det større vandforbrug, men hjælpes af 

en reduktion i brændstof som følge af mindre behov for græsklipning. 

El-scooterrum: Tilbudsfase igangsat. 

Møde med G5 er aftalt for at få indblik i ordningen.  

Hjertestarter m.m.: ”Giv liv”-kursus er planlagt henover de kommende måneder. God 

tilmelding fra første dag. Datoer fastsættes efter 1/9. Der er ansøgt om ekstra 
hjertestarter til huset mellem 6. og 12. hul samt skab til vores nuværende 

hjertestarter. 

Leo Kølle Pedersen godkendt som ny begynderudvalgsformand efter Anders Møller 

Jørgensen. 

Greenfeetilbud igangsat til uge 36. 

Ole, René og Golfmanager arbejder på et fælles tiltag til medlemshvervning. 

 

4. Nyt fra Formanden 

Formand og Golfmanager deltager i Formandsmøde for de fynske golfklubber den 

27/8, bl.a. med fokus på igangværende rabatordninger. 
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Strategiskabelon klar. Strategiarbejde fortsætter. 

 

5. Bordet rundt 

Se eventuelt 

6. Møde kritik 

Konstruktivt møde. 

 

7. Eventuelt. 

På opfordring fra manager tager PE kontakt til SDU om mulig eksponering af klubben 

i deres elevhvervningsmateriale. 

Form og indhold i det kommende cafémøde drøftes af PE, TMLK og EHH. 

Der indføres et fast tekstskriv til modtagere af nyhedsbrev kort efter hvert 
bestyrelsesmøde. Næstformand er tovholder. Indhold er de væsentligste punkter fra 

mødet.  

Der er nu indkøbt nye begyndersæt betalt af den ansøgte DGI pulje. 

 

8. Næste møde 

Bestyrelsesmøde onsdag den 19. september kl. 17.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


