
 
 

Referat - bestyrelsesmøde onsdag den 8. juni 2022, kl. 17.00 –21.15 
Deltagere: Hans Henrik, René, Karin, Ove, Kasper, Michael, Tina, Niels, Agi 
Referant: Agi 
Morten Møller (OEGC) meldt afbud. 

1. Formanden (Hans Henrik) og Næstformand (René) 
a.Den tilrettede forretningningsorden blev underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer. 
 
b. Momsrefusion drøftet, og der arbejdes videre hermed til næste bestyrelsesmøde. FU 
nedsætter et udvalg, og der arbejdet på et oplæg til bestyrelsen til BS mødet i august. 
 
c. Strategisk fundament oplæg og indledende snak ved Rene, Niels og øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 
Plan: Proces sættes i gang og følges op med et separat bestyrelses stategimøde, som René 
indkalder til. 
 

2. Kasserer (Karin) 
 

Budget og 1. kvartal 2022 udgifter gennemgås med de nyvalgte 
bestyrelsesmedlemmer, og justeres fremover ind efter det nye regnskabsystem 
med hhv. en kolonne navngivet estimeret forecast budget samt en kolonne med det 
aktuelle budget.  

Forslag til fremtidig håndtering af regninger og bilag fremlagt - accepteret af 
bestyrelsen. 

VIP kort ændringer – Karin drøfter ny fremtidig ordning med restauranten. 

 
3. Eliten (Kasper) 

August vandt på ECCO touren – flot præstation. 
 

4. Juniorer (Michael) 
Slaget om Odense blev afviklet den 4.-5. juni, og sejren/pokalen forblev i OEG for 2. år 
i træk – flot præstation af holdet. 

 
5. Regler (Tina) 

Der er afholdt regeludvalgsmøde og aktiviteterne er fordelt mellem de frivillige 
medlemmer. 
Banevandring afholdt den 24. maj. 
Bestyrelsen ønsker ved flertal ikke, at der indføres lokalregel for strafslag for at gå 
med vogn mellem bunker og green. 

 
6. Begyndere (Niels-Peter) 

Rehab golf er foreslået ved Morten Møller og grundigt overvejet. Der stilles af 
handicapforeningen meget store krav til rammerne, og vi må erkende desværre ikke at 
have ressourcerne til dette. 

 
7. Baneudvalg (Ove) 

Trappe ved Syd 1 – projektet igangsat af Centeret 
Klokke på Syd 5 opsat af Centeret, og bliver oplyst på scorekortet samt der sættes et 



skilt op. 
Vest 1 – der er besluttet, at der ikke er nødvendigt at foretage noget yderligere pt. 
Nye Teested skilte er sat op og de er meget fine. 
Tordenvarslingsløsning arbejdes der videre på ift. at finde den mest optimale løsning. 

 
8. Turneringer/Eventyrugen (Hans Henrik) 

Der var ikke så mange tilmeldte til Nielsen Open som vanligt af flere forklarlige 
årsager. 
Der mangler tilmeldinger i specielt de individuelle rækker til Eventyrugen. 
Ægteparturneringen er tilfredsstillende fyldt godt op på nuværende tidspunkt. 
Bettina Lauridsen bliver fremtidig samlende tovholder på turneringer i klubben. 

 
9. Eventuelt 

Nyhedsbrev/kommunikation – hvem og hvad? Punktet udskydes til næste BS møde. 
Hjemmeside kigges igennem af Niels, som giver os status for fremtidige 
justeringer/forbedringer. 
Samarbejdsmøde – HH vender tilbage med dato. 
Medlemsundersøgelse/golfspilleren i centrum – fremtidig ansvarlig René – Resultatet 
fremlægges til et kommende bestyrelsesmøde. 
2 kommende dato’er for BS møder:  
5. juli, kl. 17.00. Michael har meldt afbud. 
8. september kl. 17.00 


