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MØDEART: 

 
Bestyrelsesmøde 

MØDENR.: 01/2018. 
MØDEDATO: 17. januar 2018. 
MØDETID: 16:30. 
MØDESLUT: 20:00. 
DELTAGERE: 
 
 
INVITERET: 

Tina Maria Lund Kristensen (TMLK), Mogens Hüttel (MH), Lars Rex 
(LR), Peter Enevold (PE), Jan Hansen (JH), og Hans Henrik Burkal 
(HHB). 
Jack Rasmussen (JR) og Morten Buus Beck (MBB). 

 
0. Møde med Jack og Morten  

Bestyrelsen gennemgik budget 2018 sammen med Odense Golfklubs chefer; det sikrer 
en fælles forståelse samt årets arbejde sigter efter samme mål. 
Indkomne budgetønsker er tilpasset, og der vil gennem året være et særligt fokus på 
økonomi. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
2. Underskrift af referat 09/2017 
Underskrevet. 
 
3. Formanden 
Greenfee og kampagner. 
Et ny nedsat udvalg arbejder med opgaven på kampagner der skal tiltrække 
greenfee spillere til Odense Golfklub i udvalgte perioder. Udvalget skal primært 
arbejde med at skaffe flere medlemmer sekundært greenfee spillere i udvalgte 
perioder. 
Herunder evt. ”Golf gavner”, ”Golf for diabetikere” ”Ældresagen” m.fl.. 
 
Statistik på greenfee forsøges til kommende bestyrelsesmøde. Viden omkring bil-
letter, klubaftaler mm vil blive gennemgået og drøfte. 
 
Årsberetning 2017. 
Bestyrelsen leverer indlæg med status til Årsmagasinet 2017. 
Deadline for indlevering af stof til Årsmagasinet er den 1. februar. 
 
3.1 Strategioplæg. 
Banen. 
Året 2018 fortsætter med fokus på vedligehold. 
Forventningen er at 2019 med en refinansiering af nuværende lån, giver mulig-
heder for den påtænkte udvikling. 
 
Økonomi. 
Der arbejdes målrettet på indtægter og udgifter, så vi holder os inden for de 
givne rammer i 2018. 
 
 
 



REFERAT 

 

2 

 
 
Kommunikation. 
Det har været afholdt møde for drøftelse af Odense Golfklubs kommunikation in-
ternt og eksternt, og der er en række punkter som der allerede nu og her kan ar-
bejdes videre med bl.a. en uddybning af udvalgte punkter fra bestyrelsesmøder i 
nyhedsbreve. 
Der ses samtidig på fremtidigt brug af videoer på facebook, twitter, instagram 
m.fl.. I første omgang varetages dette af det nedsatte kampagneudvalg bestå-
ende af PE, LR, MH og HHB. 
 
3.2 Henvendelse fra medlemmer. 
Der er modtaget henvendelse fra et medlem. HHB besvarer denne. 
 
3.3. Generalforsamling 2018. 
Beretning 

TMLK ønsker input til beretningerne senest 1. februar, som efterfølgende rund-
sendes den 10. februar for gennemlæsning og godkendelse. 
Forslag 
Der forelå forslag som vil blive indskrevet i dagsordenen. 
Valg 

Der skal vælges 4 medlemmer til bestyrelsen, og drøftelsen tages på næste 
møde igen. 
 
3.4 DGU Repræsentantskabsmøde 17. marts i Korsør. 
TMLK og HHB deltager. 
Temamøderne fredag aften er endnu ikke offentliggjort, men når emnerne ken-
des er LR en mulig deltager. 
 
4. Golfmanager 
4.1  Medlemsopgørelse 01.01.18 – er rundsendt. 
Registrerede medlemmer: 15 miniputter, 20 lilleputter, 39 juniorer, 14 ungsenio-
rer, 62 studerende, 756 seniorer, 135 pensionister og 64 senior+; i alt 1105 ak-
tive medlemmer og hertil 245 passive, 20 passiv+ og 13 langdistance. 
Taget til efterretning 
 
4.2 Forventet resultat for 2017. 
Inden regnskabet afleveres til revisionen udviser dette et resultat for 2017 tæt 
på det budgetterede. 
 
4.3 Budget for 2018. 
Budgettet nu endeligt færdigt og der budgetteres med et overskud på kr. 
580.000 for 2018. 
 
5. Møde kritik / orientering om nyhedsbrev 
Medlemsudvikling/møde med ledende medarbejdere om budget 2018/regnskab 
2017. 
 
6. Næste møder 
Bestyrelsesmøde onsdag den 21. februar klokken 16:30. 
 


