
 
 

 

Referat for bestyrelsesmøde onsdag den 16. januar 2022, kl. 17.00 

Klublokalet nedenunder.  

Alle 8 bestyrelsesmedlemmer deltog fysisk i mødet. 

 

Indledende info fra OEGC ved Morten Møller, Golfmanager 

Banerne er lukkede pga. store mængder vand overalt. Forlængelse vil fortsat være den/de 
kommende uger.  

De fleste baner på Fyn er lukkede. 

Play & Pay samt Drivingrange er endnu åbne pt. 

Arbejde på det nye indspilsområde er så stille påbegyndt. 

De nye padelbaner vil stå klar i uge 10. 

Alle dato’er for weekend turneringerne er ved at være på plads. Klubturneringerne mangler 
endnu. 

Morten har været i dialog med alle klubberne i klubben omkring matcher mv. 

Beredskabsplan-dokument fremlagt og drøftet fra Klub til Center. Niels arbejder videre på 
endelige færdige fælles beredskabsplan 

Konverteringstabel bliver til foråret konverteret til en elektronisk ”tablet” udgave. 

Titleist  kommer ind som nyt udstyrsmærke i shoppen. Puma tøj udgår. Yderligere info om 
shoppens udvalg kan ses på hjemmesiden. 

 

Formanden (Hans Henrik) 

Der har været møde mellem Klubben og Centeret medio december.  

Der er indgået en aftale med Centeret på et fast sponsoratbeløb som index reguleres årligt, 
som erstatning for Team eventyr beløbet. 

Årsmagasin processen er startet og godt i gang. 

 

Næstformanden (René) 

Strategi OEG – punktet udsættes til næste møde. 

 
 
 
 



Kasserer (Karin) 
 

Økonomi og budget 

Vi har drøftet fremtidigt kontingent og arbejdet på budget for 2023, så vi kan fastsætte  et 
justeret kontingent til kommende GF. Det er vedtaget, at der skal ske en nødvendig 
kontingent stigning pr. 1. juli, 2023. 

 
Eliteudvalg (Kasper) – punktet udsat til næste BS møde 

 
Juniorudvalg  (Michael) – punktet udsat til næse BS møde 

 
Regeludvalg (Tina) - punktet udsat til næste BS møde 

 
Begynderudvalg (Niels-Peter) 

 
Strategi og mål 
 Intern beskrivelse af Begynder- og Kaninudvalgets strategier for de kommende 2 år blev godkendt. 
De konkrete tiltag drøftes med Sekretariatet. 
 
Velkommen til nye golfspillere 
 Begynder- og Kaninudvalget har udarbejdet velkomstmateriale til nye golfspillere i OEG. Materialet 
blev godkendt. Når det er drøftet med Sekretariatet offentliggøres det på Hjemmesiden. 
  
Guide for hjælpere 
 Begynder- og Kaninudvalget har revideret introduktionsmaterialet til hjælpere ved begynder- og 
Kaninspillene. 
Materialet blev godkendt. 
 
Budget og forecast for begynder- og kaninudvalget 2023 
 Forslag til budget for Begynder- og Kaninudvalget i 2023 blev forelagt og godkendt. 
 
Beredskabsplan 
Niels har udarbejdet forslag til en beredskabsplan ved ulykker og alvorlig sygdom opstået i 
forbindelse med spil på OEG´s anlæg. 
Forslaget drøftes med Ambulance Syd og Sekretariatet inden implementering. 
 

Baneudvalg (Ove) – udsættes til næste BS møde 
 
Turneringsudvalg (Hans Henrik) - udsættes til næste BS møde 

 
Eventuelt 
GF 2023 – dato fastsat til 21. marts, kl. 19.00. 
Erik Kolmos arrangement – fsatsætte dato/koncept (marts/april) 
 
Næste BS møde den 6. februar, kl. 17.00 


