
 
 

 

Referat bestyrelsesmøde (virtuelt) onsdag den 5. december 2022, kl. 17.00 

Deltagere: Hans Henrik, René, Karin, Kasper, Michael, Tina, Niels, Ove og Agi 

Referent: Agi 

 

1. Formanden (Hans Henrik) 

Årsmagasin proces/opgaver er påbegyndt. Cecilie er godt i gang. Tovholder er Hans-
Henrik. Alle udvalg er blevet bedt om at sende indlæg til årsmagasinet 2023. 

Regionsgolf  i klubben fortsætter med nogenlunde samme antal hold til næste år. 

Der pågår forhandling ift. andel af nuværende og fremtidig sponsorindtægt til 
medlemsklubben. 

Opfølgningsmøde mellem medlemsklubben og OEGC angående fremtidig justeret 
kontingentstruktur afholdes den 15/12. 

Nødvendig egenkapital for klubben bør minimum være ca. 700.000. 

 

2. Næstformanden (René) 

Strategi OEG. Punktet tages op igen primo 2023. 

 
3. Kasserer (Karin) 

 

Det ser ud som om vi kommer til at holde os indenfor det fastsatte og fremlagte 
budget til GF for året 2022, hvis ikke der kommer uforudsete udgifter til slut på året. 

 
4. Eliteudvalg (Kasper) 

Peter og August missede desværre cut til final stage. 
 

5. Juniorudvalg  (Michael) 
Arrangement med 21 deltagende juniorer vel afholdt i weekenden i bowlingcenter.  
Den 17/12 afholdes en lille juleafslutning for juniorerne på rangen. 

 
6. Regeludvalg (Tina) 

Nye golfregler kan ses i dette hyperlink: www.danskgolfunion.dk - under opdatering 
af golfreglerne 2023. 
Møde mellem begynder, regeludvalget og OEGC planlægges i januar ifm. kommende 
nye opstrammende regler/ registreringer af de nye medlemmer . 

 
 
 

http://www.danskgolfunion.dk/


 
7. Begynderudvalg (Niels-Peter) 

Strategiplan for begynderudvalget for de kommende 3 år er netop blevet vedtaget i 
udvalget ved seneste møde i uge 48.  
Beredskabsplan er under udarbejdelse.  
Velkommen til nyt begynderudvalgsmedlem Axel Nørtranders. 

 
8. Baneudvalg (Ove) 

Det nye indspilsområde, som skal stå klar foråret 2024, samt de nye teesteder er 
kommunikeret ud fra OEGC via golfboxmail i november måned. 

 
9. Turneringsudvalg (Hans Henrik) 
 Intet nyt – arbejdet pågår løbende. 

 
10. Eventuelt 

 
 GF 2023 - foreløbig planlægges til den 14/3 eller 21/3. 

 
Kvinder & Golf (Agi) – udskydes indtil videre til 2024. Det er et større setup, som 
kræver ekstra indsats og ressourcer fra trænere, frivillige, hjælpere og tovholdere. 
 
Kommunikationsudvalg rekruttering startes primo 2023. 
 
Juleafslutningsmøde mandag den 19/12 kl. 18.00 afholdes hos Agi. 
 
Erik Kolmos golfforedrag planlægges til februar/marts ved tovholder Agi. 
 
Næste BS møde planlagt til mandag den 2. januar, kl. 17.00. 


