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MØDEART: Bestyrelsesmøde 
MØDENR.: 08/2017. 
MØDEDATO: 14. november 2017. 
MØDETID: 16:15. 
MØDESLUT: 21:00. 
DELTAGERE: 
 
 
AFBUD: 

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

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 
 
2. Underskrift af referat 07/2017 
Godkendt og underskrevet. 
 
2.1 Første drøftelse af budget 2018. 
- Indtægter/udgifter – områder/opgaver kortlægges. 
Der er nu drøftet et første udkast, som JH og HHB arbejder videre med for en række 
finjusteringer af såvel indtægter som udgifter. 
Områder og opgaver afklarer TMLK med henholdsvis Morten for så vidt angår træner-
situationen, og HHB for så vidt angår sekretariatsfunktionen. 
 
3. Formanden 

3.1 Strategioplæg. 
               Banen. 
Her er drøftet mange gode ideer for udvikling af såvel Holluf Park som Pilebanen, men 
af økonomiske årsager stilles planerne i bero indtil videre 
 
        Økonomi. 
Der skal henset til, såvel det forventede resultat for 2017 som budget for 2018, være 
stort fokus løbende på den økonomiske udvikling, da vi står over for en række udfor-
dringer i det kommende år på såvel indtægts- som udgiftssiden. 
 
3.2 Henvendelse fra medlemmer. 
Der er modtaget henvendelse fra medlem, som TMLK besvarer. 
 
3.3 Cafearrangement 30. november. 
Status på sidste års cafemøde 
- ideer om baneudvikling v/MH & Jack 
- indretning v/LR 
- vinteraktiviter v/HHB 
- fastholdelse af medlemmer v/begynderudvalget.  
Turneringsudvalget om spørgeskemaundersøgelsen v/HF. 
En hilsen fra juniorudvalget v/Morten. 
Dette meldes ud i et ”Kort Nyt” og på Golfbox. 
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3.4 Golf Gavner v/MH. 
MH orienterede om DGUs projekt Golf Gavner, som har til formål i det lokale samfund 
at komme i dialog om ”Golf gavner sundheden”, ”Golf gavner det sociale liv” og ”!Golf 
gavner naturen”. 
På DGUs hjemmeside kan hentes forskellige materialer for synliggørelse af projektet i 
lokalområdet. 
 
4. Golfmanager 

4.1  Medlemsopgørelse 01.11.17. 
Registrerede medlemmer: 19 miniputter, 23 lilleputter, 44 juniorer, 16 ungseniorer, 
78 studerende, 847 seniorer, 152 pensionister og 68 senior+; i alt 1247 aktive med-
lemmer og hertil 239 passive, 21 passiv+, 13 langdistance og 2 prøvemedlemmer. 
Taget til efterretning. 
 
4.2 Økonomisk opfølgning 31.10.17. 
Der forventes et årsresultat for 2017 på kr. 400.000,-, da såvel indtægter som udgif-
ter for nuværende følger det forventede. 
 
4.3 Årsmærker 
I 2018 fortsættes som tidligere år, da udgiften til nye bagmærker langt overstiger pri-
sen på årstalsmærkerne. 
 
4.4 Dato og sted for generalforsamling 2018 
Søndag den 18. marts klokken 10:30 i Golfrestauranten. 
 
4.5 DGU Regionalmøde. 
HHB havde deltaget i mødet på H.C. Andersen i Bogense. 
Dagsorden for mødet kan ses på DGUs hjemmeside - https://www.danskgolf-
union.dk/sites/default/files/Regionalm%C3%B8de%202017%20HC%20Ander-
sen%20GK.pdf. 

 
4.6 Aktivitetstilskud Odense Kommune. 
Antallet af aktivitetstimer er genforhandlet efter møde med Fritidsforvaltningen, hvil-
ket gerne skulle medføre et større aktivitetstilskud frem over. 

 
5. Møde kritik 
Fint møde. 
 
6. Næste møder 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. december klokken 16:30. 
 

 


