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MØDEART: Bestyrelsesmøde 

MØDENR.: 10/2018. 
MØDEDATO: 21. november 2018. 

MØDETID: 16:00. 

MØDESLUT: 18:00. 
DELTAGERE: 

  

 

Tina Marie Lund Kristensen, (TMLK), Rud Thomsen (RT), Johnny 

Kronow (JK), Peter Enevold (PE), Anne-Mette Jensen (AMJ), Mogens 
Hüttel (MH) og Esben Hallundbæk Hansen (EHH) 

 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Bemærkninger til referat 09/2018 

Ingen bemærkninger 

 

3. Nyt fra Golfmanager 

Medlemsopgørelse 02.11.18.  

Registrerede medlemmer: 14 miniputter, 17 lilleputter, 33 juniorer, 28 ungseniorer, 

55 studerende, 765 seniorer, 113 pensionister, 10 langdistance, 73 senior+, 15 

prøvemedlemmer, 218 passive og 26 passiv+. 

Budgetønsker er leveret til EHH. 

God tilslutning til Cafémøde den 28/11. 

JK/EHH arbejder videre med kreditløsning med Arbejdernes Landsbank. 

Det blev vedtaget at tilmelde Odense Golfklub til Golfhæftet for 1 år. 

Buggies placeres fra næste sæson i greenkeepergården. El-installation iværksættes. 

Tidsinterval på Holluf Park ændres fra 10 min. til 8 min. i 2019. Der indføres delvis 

tidsbestilling på Pilebanen i 2019 (hver anden tid). 

Der indhentes forslag og tilbud på ændringer i forhal/sekretariat.  

Priser på skabe, elvognspladser og scooterpladser hæves med ca. 10% i 2. halvår 

2019. Træningslektioner og 10-turskort stiger med ca. 10% i 2019. 

Der plantes et træ på anlægget for at hædre tidligere og nu afdøde formand Børge 

Wille. 

Der arbejdes på en løsning med at dreje slagretning på drivingrange mod højre.  

JK og EHH har deltaget på DGU’s Regionalmøde i Horsens. God viden om fremtidens 

forventninger fra golfspillere. 
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EHH skriver til Odense Kommune med ønske om aflysning af skøde på området ved 
8. - 10. hul på Holluf Park. Skødet omhandler en mulighed for Odense Kommune om 

tilbagekøb af jorden. 

 

4. Nyt fra Formanden 

TK arbejder på et svar fra Odense Golfklub til høring om Nyt OUH. 

Strategiområder for 2019 er fastlagt og EHH udarbejder detaljeret beskrivelse. 

EHH leverer endeligt oplæg på budget 2019 inden næste bestyrelsesmøde. 

Julearrangement med gløgg og æbleskiver afholdes for medarbejdere den 19. 

december. 

 

5. Golfspilleren i Centrum v/Mogens Hüttel 

MH sætter sig sammen med EHH for en grundig gennemgang af Golfspilleren i 

centrum med henblik på aktiv brug af konklusioner og input. 

 

6. Bordet rundt 

- 

 

7. Eventuelt. 

- 

 

8. Næste møde 

Bestyrelsesmøde onsdag den 19. december kl. 18.00. 

 

 

 

 

 

 


