




























Bilag 2 
 
 
Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: 
 
De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: 
 
art vægt 
seniorer 1 
flexmedlemmer 0,64 
ungseniorer 0,68 
juniorer 0,34 
æresmedlemmer. Max 5 0 
golfspirer 0,11 
long-distance 0,57 
passive 0,21 

 
Pr 1.1. og 1.7 findes antallet af vægtede medlemmer på det pågældende tidspunkt ved 
at summere produkterne mellem antallet af medlemmer og vægt for hver kategori. 
Medlemmer med tilknytning til 3C indgår ikke i denne beregning. 
 
 
I forbindelse med halvårsskiftet opgøres den samlede kontingentindbetaling for det 
forløbne halve år fra egentlige medlemmer, hvis medlemskab er startet efter den 
foregående opgørelsesdato. Klubben betaler 94,5 % af dette beløb i leje. 
 









Bilag A: Arbejdsopgaver 
 
 
Arbejde for bestyrelsen  
• Post/mail til og fra bestyrelsen 
• Sørge for orientering om relevante emner til bestyrelsen og udvalg. 
• Udførelse af ad hoc opgaver 
• Indkaldelse til generalforsamling 
• Møder efter behov 
 
Medie og bladudvalget  
• Input af tekst, billeder og materiale til Årsmagasin 
• Salg af alle annoncer i magasinet. 
• Lave adresselister 
• Samle tekst og billeder fra udvalg. 
• Møder efter behov 
• Udsendelse af Nyhedsbrev til medlemmerne. 
• Oprette nyheder på hjemmesiden 
• Opsætning af ting på klubbens opslagstavler + Oprydning. 
• Pressemeddelelser 
 
Turneringsudvalget  
• Post /mail til udvalget 
• Udarbejdelse af matchkalender til hjemmesiden og bladet. 
• Opdater matchprovisioner og ligge dem på hjemmesiden. 
• Opsætning og klargøring af klubmacher (max 8 om året) 
• Alt planlægning og kontakt til sponsor. 
• Udsendelse af invitation og registrering af tilmeldinger til klubmatcher. 
• Kontakt 
• Bookning af baner til klub arrangementer 
• Møder efter behov 
 
Elite og Sportsudvalget  
• Post/mail til udvalget 
• Bookning af baner til udvalget. 
• Møder efter behov 
• Arranger en dag med eliten til guldsponsor. 
 
Begynder/kanin  
• Post/mail til udvalget 
• Regulering af scorekort (Hjælpe dem det nye golfbox) 
• Bestille regel bøger og være med til at sælge dem. 
• Booking af baner til udvalget. 
• Opdater hjemmeside. 
 
Junior 
• Post/mail til udvalget 
• Svare på spørgsmål omkring juniortræning. 



• Booking af baner til udvalget. 
 
Regel/hcp. udvalget  
• Post/mail til udvalget 
• Svare på spørgsmål omkring regel og EGA hcp. 
Møder efter behov. 
 
Klubberne i klubben – onsdagsdamer, torsdagsherre, Begynder og kanin og 
mandagsklubben 
• Post/mail til udvalget 
• Booking af baner i udvalgene 
• Hjælp omkring det nye golfbox 
• Rettelser på deres matcher. 
• Opdatering på hjemmesiden. 
 
Klubkontor 
• Ekspeditioner telefonisk og personligt, samt opfølgning på 6565 2015 
• Besvarelser af post og e-mail. 
• Hole in One, herunder foto, info til pressen og bold i skilt. 
• Kontakt til DGU og de andre fynske klubber. 



Bilag B 

Tillæg til leje- og administrationsaftaler mellem 3C og OEGK. Dette tillæg justeres løbende. Den aktuelle udgave skal 
til enhver tid ligge på klubbens hjemmeside. 

Greenfeebilletter Klubben kan hvert år til repræsentation uddele 10 stk. billetter til en 
greenfee på 0 kr. 

Greenfee ifm åbne matcher Deltagere fra andre klubber, der deltager i åbne matcher, betaler ½ 
greenfee. 
I Eventyrugen betaler ægtepar fra andre klubber ¼ greenfee og 
individuelle deltagere fra andre klubber ½ greenfee 

Rabataftaler om greenfee i 2014 
som forsøges videreført og 
udbygget i 2015. 

OEG deltager i den fynske greenfeeordning. Dvs., på hverdage kan 
fuldtidsmedlemmer fra andre klubber spille til en nedsat greenfee 
(pt. 200 kr). 
På Midtfyns Golfklub i Ringe gælder den fynske ordning alle dage. 
Hørsholm: 375 kr. alle dage 
Royal Oak: ½ greenfee 
Stensballegaard: 250 kr. alle dage 
 
Under forudsætning af at man spiller i samme bold, kan et medlem 
af OEGK invitere 1 gæstespiller til en greenfee på 250 kr. 
 
Under forudsætning af at man spiller i samme bold, kan et medlem 
af OEGK invitere 1 gæstespiller på P&P-banen til en greenfee på 100 
kr. 

Indskud Nye medlemmer med et handicap under 2,0 betaler ikke indskud 
Maksimalt antal vægtede 
medlemmer jf. bilag 4 

1600 

Boldkort Bestyrelsesmedlemmer og 1.suppleanten får hver 1 årskort 
Alle udvalgsmedlemmer får årligt udleveret 1 chip med 25 træk 
Medlemmer af klubbens elitetrup får hver 1 årskort 
Der betales ikke for bolde i forbindelse med undervisning og 
træning 
Juniorer betaler 4 kr. pr træk. 

VIPkort Alle bestyrelsesmedlemmer og 1.suppleanten modtager et VIP-kort, 
der giver en ledsager ret til spil til en greenfee på 0kr. 
Bestyrelsen må benytte parkeringsområdet ved drivingrange. 

Hvervningsfee Klubben får en fee på 125 kr. ved hver ny indmeldelse af et 
seniormedlem  

Sponsorater Klubben modtager et sponsorat på 25.000 kr. 
Til Eventyrugen modtager klubben et gavekort på 25.000 kr., der 
kan anvendes som præmier fra  Inspiration. 
Klubben kan købe præmier for 20.000 kr i shoppen uden beregning. 
Elitetruppen modtager 15 dusin bolde (pro V 1) om året 

Åbent hus Driftsselskabet betaler alle omkostninger i forbindelse med 
arrangementet. Klubben stiller det nødvendige mandskab til 
rådighed. 

Samarbejde med skoler I forbindelse med introduktion af en skoleklasse til golf stilles en 
træner gratis til rådighed i 1 time. Økonomien i et længerevarende 
samarbejde med en skole aftales i hvert enkelt tilfælde. 
Juniorudvalget sørger for kampagner overfor skolerne 

Shop, reception og restaurant Åbningstider hver dag I sæsonen (1/4 -31/10):  
Shop: man-tors 9-17, fre 9-16, lør-søn 8-15 
Sekretariat: hverdage kl. 9 -16 
Restaurant: i overensstemmelse med opslag.  

Banekontrol Organiseres og betales af driftsselskabet 



Medlemmer med tilknytning til 
3C 

Disse medlemmer indgår ikke i beregningerne af den årlige leje. 
Derved er disse medlemmers kontingent delvist betalt. Resten 
betales ved, at 3C betaler forskellen mellem et seniorkontingent og 
den årlige leje pr vægtet medlem (pt. 350 kr.) pr vægtet medlem 
med tilknytning til 3C. 
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