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MØDEART: Bestyrelsesmøde 

MØDENR.: 05/2017. 
MØDEDATO: 16. august 2017. 
MØDETID: 16:30. 
MØDESLUT: 19:00. 
DELTAGERE: 
 
AFBUD: 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
GM opfordres til at inviterer til kommende bestyrelsesmøder elektronisk frem til gene-
ralforsamling 2018. 
 
2. Underskrift af referat 04/2017 
Referat godkendt. 
 
3. Formanden 
3.1 Strategier 
Strategimøde fastsat til onsdag den 27. september. 

3.2  Odense Golfklubs identitet v/PE 
Dette pkt. drøftes på strategimødet den 27. september. 
Det blev besluttet, at der i forbindelse med ALBANI/KISSMEYER Afslutningsturnerin-
gen søndag den 8. oktober, vil blive fejret, at klubben fylder 90 år den 29. septem-
ber. 
 
3.3 Golfspilleren i Centrum v/MH 
MH gjorde status efter seneste rapport. 
Rapporten giver nogle pejlemærker, indenfor træning, bane & anlæg, restauranten og  
Benchmarking sammenlignes med Golfklubber for region Syddanmark.  
Kan der sammenlignes med andre klubber, som vi evt. gerne vil lægge opad, der kan  
bestilles specielle kørsler mod betaling. 
Generelt ligger vi ok på BM målinger - der er dog områder, hvor vi lægger under gen-
nemsnittet, som der skal arbejdes med, og tages med på strategimødet den 27. sep-
tember. 
 
3.4 Fonde/sponsorer v/LR 
Der vil igen til september, blive søgt forskellige fonde, om økonomisk støtte, til for-
skellige projekter i klubhuset.  
Sponsorudvalget afholder møde igen 1. september, til evaluering af 2017, samt ny 
“jagt” på nye sponsorer. 
 

 
4. Golfmanager 
4.1  Medlemsopgørelse 01.08.17. 
Registrerede medlemmer: 19 miniputter, 30 lilleputter, 34 juniorer, 19 ungseniorer, 
68 studerende, 834 seniorer, 160 pensionister og 61 senior+; i alt 1225 aktive med-
lemmer og hertil 237 passive, 22 passiv+, 12 langdistance og 36 prøvemedlemmer. 
Blev gennemgået og taget til efterretning. 
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4.2 Økonomisk opfølgning 31.07.17. 
JH præsenterede status - årsresultatet i forhold til budget, forventes et resultat, der 
er ca. 200.000 kr. under budgettet - det giver opgaver og udfordringer for det kom-
mende budget i 2018.  
 
4.3 Kommende aktiviteter 
Short Game Championship 19/8. 
Texas Scramble 27/8. 
Klubmesterskaber slagspil 9-10/9. 
Hjælperturnering 17/9. 
 
4.4 Udvalgsmøder. 
Møde med udvalgsformænd er planlagt til onsdag den 11. oktober (uge 41). Invita-
tion udsendes snarest. 
Mødeindkaldelse til budget, vil ligeledes blive udsendt, efter næste bestyrelsesmøde. 
Cafe arrangement forventes at blive afholdt torsdag den 30. november – mere info 
senere. 
 
4.5 Persondatapolitik. 
Skal opdateres og rettes til. 
 
 
5. Møde kritik 
Godt møde og diskussioner. 
 
 
6. Næste møde 
Onsdag den 20. september 2017. 
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senere. 
 
4.5 Persondatapolitik. 
Skal opdateres og rettes til. 
 
 
5. Møde kritik 
Godt møde og diskussioner. 
 
 
6. Næste møde 
Onsdag den 20. september 2017. 
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MØDEART: Bestyrelsesmøde 

MØDENR.: 05/2017. 
MØDEDATO: 16. august 2017. 
MØDETID: 16:30. 
MØDESLUT: 19:00. 
DELTAGERE: 
 
AFBUD: 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
GM opfordres til at inviterer til kommende bestyrelsesmøder elektronisk frem til gene-
ralforsamling 2018. 
 
2. Underskrift af referat 04/2017 
Referat godkendt. 
 
3. Formanden 
3.1 Strategier 
Strategimøde fastsat til onsdag den 27. september. 

3.2  Odense Golfklubs identitet v/PE 
Dette pkt. drøftes på strategimødet den 27. september. 
Det blev besluttet, at der i forbindelse med ALBANI/KISSMEYER Afslutningsturnerin-
gen søndag den 8. oktober, vil blive fejret, at klubben fylder 90 år den 29. septem-
ber. 
 
3.3 Golfspilleren i Centrum v/MH 
MH gjorde status efter seneste rapport. 
Rapporten giver nogle pejlemærker, indenfor træning, bane & anlæg, restauranten og  
Benchmarking sammenlignes med Golfklubber for region Syddanmark.  
Kan der sammenlignes med andre klubber, som vi evt. gerne vil lægge opad, der kan  
bestilles specielle kørsler mod betaling. 
Generelt ligger vi ok på BM målinger - der er dog områder, hvor vi lægger under gen-
nemsnittet, som der skal arbejdes med, og tages med på strategimødet den 27. sep-
tember. 
 
3.4 Fonde/sponsorer v/LR 
Der vil igen til september, blive søgt forskellige fonde, om økonomisk støtte, til for-
skellige projekter i klubhuset.  
Sponsorudvalget afholder møde igen 1. september, til evaluering af 2017, samt ny 
“jagt” på nye sponsorer. 
 

 
4. Golfmanager 
4.1  Medlemsopgørelse 01.08.17. 
Registrerede medlemmer: 19 miniputter, 30 lilleputter, 34 juniorer, 19 ungseniorer, 
68 studerende, 834 seniorer, 160 pensionister og 61 senior+; i alt 1225 aktive med-
lemmer og hertil 237 passive, 22 passiv+, 12 langdistance og 36 prøvemedlemmer. 
Blev gennemgået og taget til efterretning. 
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4.2 Økonomisk opfølgning 31.07.17. 
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