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Ordinært bestyrelsesmøde 

Onsdag, d. 2. maj 2018 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering fra:  

a) Formanden 

b) Kassereren 

c) Udvalg / øvrige bestyrelsesmedlemmer  

3. Golfspilleren i Centrum 

4. Følgende sager til beslutning, behandling og til ”TO DO-listen”: 

konstituering, organisering, valgperiode - Finn 

bestyrelsens forretningsorden (2018 version vedhæftet) – Finn 

forretningsorden for udvalg og k-i-k (2018 version vedhæftet) 

seminar for bestyrelsen - Finn 

SU-møder/dialogmøder - Finn 

GolfSixes - Finn 

Langdistancemedlemsskab – Finn 

klubbens status i forhold til persondataforordningen – Steen 

anvendelse af tv ved skranken - Ove 

 

5. Eventuelt 

 

Punkterne behandles i den orden som bestyrelsen finder passende for det pågældende møde. 

 

Venlig hilsen 

Mikael, sekretær 
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Referat 

Mødet blev indledt med aftale om afslutning kl. 21:00 

1. Dagsorden godkendt 

2. Orientering fra: 

a) Formanden 

Der er gode tilbagemeldinger fra medlemmer vedr. bane og café. Også god tilbagemelding fra 

Rikke vedr. Golfens Dag, nye medlemmer er indmeldt og nye prøvemedlemskaber er også 

aftalt. 

b) Kassereren 

Efter at klubben har ændret momsstatus pr. 31-12-2017 pågår drøftelser med 3C vedr. 

fremtidig afregning af sponsorater. 

c) fra udvalgene 

Eliteudvalg: der er fuldt fokus på sæsonens første match i den kommende weekend. 

Mht. dameholdet er det nu en udfordring at stille et hold grundet skader og frafald. 

 

Juniorudvalg: fokus på ’Slaget om Odense’. Der er igen flot opbakning fra 

sponsorerne, og det er lykkedes at få Morten Ankerdal til at være starter. 

Udvalget undersøger om E-sport skal være en del af vintersæsonen for at fastholde 

juniorerne i vinterhalvåret. Der er meget synergi mellem elektroniske spil og golf. 

 

Erhvervsklub: der er afholdt generalforsamling med tilpasning af vedtægter i forhold 

til status som selvstændig enhed. 

 

Begynder- og kaninudvalg: sæsonen er begyndt for én måned siden, og der er en 

rigtig god stemning i gruppen. Der var i går 30 deltagere til matchen, hvoraf 23 valgte 

at spise i caféen. Alle mødes kl. 16:00 hvilket er årsagen til et fantastisk sammenhold. 

Et af medlemmerne har endda nu efterlyst aktiviteter i vinterhalvåret. 

 

Turneringsudvalg: Åbningsmatchen er afholdt med 200 deltagere. Regningen fra Kaj 

Thor for mad til hjælperne var pålagt et administrations gebyr, hvilket understreger 

vigtigheden af, at vi får oprettet et købekort, som giver 10% i rabat. Hvem er her 

ansvarlig for forhandling med Kaj Thor om dette? 

Eventyrugen har pt. 100 singler og 106 par tilmeldt. Der er bestilt roll-up til denne 

turnering, ligesom der er bestilt til ’Nielsen Match”. 

Jubilæumsmatchen må gerne være en sjov og anderledes match, forslag efterspørges. 

Udvalget udarbejder et årshjul for mere overskuelighed. 

Feminas kvindeløb afholdes d. 24.5 og ruten går ad grusvejen mod 1000årsskoven. 

Der efterspørges farvede afstandspæle i siden af fairways, evt. kun i Eventyrugen. 

Ny inddeling på tværs af greens er også et ønske når scorekort skal bestilles igen. 

Der er fortsat mangel på sponsorer til Eventyrugen. 
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3. Golfspilleren i Centrum 

Fremover er Bo (3C) fælles kontaktperson til GiC. 

 

4. Følgende sager til beslutning, behandling og til ”TO DO-listen”: 

a) konstituering, organisering, valgperiode – Finn 

Erhvervsklubbens bestyrelse har besluttet fremover, ud over vores repræsentant i 

erhvervsklubbens bestyrelse, kun at invitere formanden for eliteudvalget og formanden 

for turneringsudvalget til deres arrangementer. Beslutningen er taget til efterretning. 

Vi besluttede, at Hans Henrik er vores repræsentant i Erhvervsklubbens bestyrelse. 

 

Sponsorkoordinering: alle i bestyrelsen har ansvar og pligt til først at forhøre sig hos 

Rikke om fremfærd over for mulig sponsor. 

Hans Henrik er frem over kontaktperson til OK & Energi Fyn ang. sponsoraftale. 

 

Forretningsudvalget består i denne periode af Finn, Hans Henrik, Jan og Mikael 

Bestyrelsens konstituering og øvrige organisering kan ses på hjemmesiden. 

 

Valgperiode for bestyrelsen blev gennemgået idet vi pt. har 5 på valg hvert andet år. 

Følgende er vedtaget for den nuværende bestyrelse mht. valgperiode: 

Finn:  på valg i 2019 

Hans Henrik: på valg i 2020 

Jan Moosmand: på valg i 2020 

Mikael:  på valg i 2020 

Steen:  på valg i 2019 

Kasper:  på valg i 2019 

Ove:  på valg i 2020 

 

b) Bestyrelsens forretningsorden for 2018 er underskrevet og monteres på hjemmesiden. 

c) Forretningsorden for udvalg og k-i-k er udleveret og monteres på hjemmesiden.  

Alle udvalg har pligt til at fremsende referat af møder til bestyrelsen. 

d) Seminar for bestyrelsen afholdes d. 24.5 kl.17:00 på Scandic, bestilles af Mikael. 

e) SU-møder/dialogmøder afholdes snarest og gerne fra morgenstunden. Alle fra bestyrelsen 

er velkommen til disse møder. 3C vil møde med de personer som har punkter på 

dagsordenen. Mikael koordinerer mødedato med Rikke. 

f) GolfSixes afholdes grundet manglende tilmelding nu på én dag, d. 19.5 (Pinselørdag). 

Konkurrencen ”nærmest flaget” og videoteaser er skrinlagt. 

Sponsormatchen d. 18.5 er vores generalprøve. 

Finn forhørte om alle føler, de har den nødvendige info mht. egen opgave, og bad 

samtidigt alle om at kontakte ham, så snart vi føler behov for mere info. 

g) Langdistancemedlemsskab blev gennemgået, idet et medlem efter at have skiftet til GN, 

har forhørt sig om mulighed for langdistancemedlemsskab. For nuværende fastholdes de 

gældende betingelser for denne kategori af medlemmer. 
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h) Klubbens status i forhold til persondataforordningen: Jan og Steen udarbejder sammen en 

privatlivspolitik med afsæt i oplæg fra DIF.  

i) Anvendelse af tv ved skranken: Ove foreslog, at vi anvender det væghængte fjernsyn til 

afspilning af etikette-videoer, herunder bl.a. hvordan man korrekt bruger en pitch fork og 

almen færdsel omkring greens. Alle synes om idéen, så vi må snarest for optaget disse 

videoer, evt. med en elitespiller og et medlem. 

 

5. Eventuelt 

a) Steen, Hans Henrik og Mikael har deltaget i et kursus om kommunikation til medlemmer i 

foreninger med mere end 350 medlemmer. Det var meget interessant, og det har allerede båret 

frugt alene på grund af, at vi var 3 der deltog. Vi hjælper nu hinanden med udgående 

meddelelser og har som det første øget vores interne kommunikation angående Eventyrugen. 

Materialet fra kursuset fremsendes til den øvrige bestyrelse af Steen. 

 

b) Vi har modtaget en klage vedr. adfærd på banen. Mikael tager sig af denne. 

 

Næste møde: 6. juni kl.17:00 

 

 

Mikael Korsgaard, sekretær 


