
 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 3. oktober 2019. 
 
Til stede: Hans Henrik Søllested, Mikael Korsgaard, Agi Szocska, Tina Gammelgaard (ref.), Kasper Sø, 
Ove Nellemann Laursen, Daniel Svendsen 
Afbud fra: Steen Knudsen, Anne Szocska 

 

 

1. Informationer fra formanden (Hans Henrik) 

a. Rekruttering og medlems status 
Vi forventer en lille tilbagegang af medlemmer pr. 010120 i forhold til sidste år. 

b. Brainstormmøde med studerende 
Hvad kan vi gøre for at få flere unge mennesker til klubben. Det kom frem, at det er 
økonomien der er gældende for at de unge melder sig ind, lad os undersøge hvad det 
koster i andre klubber. Vi skal arbejde på en ny model, der kan fastholde de unge i 
klubben f.eks. ambassadørordning, rangeboldordning m.m. 

c. Medlemskategorier - herunder studerende 
Det skal afholdes et møde med Martin, Steen Knudsen, Mikael og Hans Henrik, hvor 
dette drøftes 

d. Afslutningsturnering - info/status 
Der er stor tilslutning fra 124 medlemmer, og mange sponsorer – desværre bliver D 
rækken ikke til noget pga. for få tilmeldinger. 

e. Afslutningsfest - aflysning  
Skal tages op på senere møde 

f. Halloweenturnering – info 
Der spilles 2x6 huller. Torsdag den 241019 skal der skæres 100 græskar og medlemmer 
opfordres til at deltage fra kl. 15.00 på greenkeepergården, tag gerne børn og 
børnebørn med og få en hyggelig dag.  

g. Sponsor- og udvalgsturnering (skal vi finde en anden form?) 
Der var god tilslutning og især af de frivillige i OEG. Skal vi fastholde ordningen? drøftes 
på et senere tidspunkt. 

h. Restaurantstatus 
Der var information om status fra restauranten  

i. Regionalmøde 31. oktober Kaj Løkke. Hvem kan deltage? 
Vi afventer om nogen fra Centeret deltager, hvis ja så deltager Agi som repræsentant 
for bestyrelsen. 

j. DGI – 4. januar. Hvem kan deltage?  
Hans Henrik og Mikael deltager. 
 

 

 

2. Informationer fra Kasserer (Mikael) 

Der er enkelte rettelser, som Mikael orienterer om.  

Omkring december kommer den store regulering i regnskabet bl.a. ift. 

medlemskontingenterne og golfboks. 

 

 

 



 

3. Informationer fra Begynder- og kaninudvalg (Ove) 

Begynder- og kaninudvalget har afholdt afslutningsturnering lørdag den 28. september 
2019. 
Der blev spillet Mexican Scramble hvor der på hvert hul skulle være et underhåndskastmed 
bolden. 
Månedens spillere samt dagens vinderhold blev fejret. 
Der var Tak til hcp spillere for stor og trofast deltagelse i de afholdte tirsdagsspil. 
Endvidere Tak til udvalgsmedlemmerne for det store frivillige og ulønnede arbejde gennem 
hele sæsonen. 
Britta Trelle stopper I udvalget efter denne sæson. Formand Hans Henrik Søllested takkede 
Britta for de mange år som frivillig hjælper i udvalget. 
Nye medlemmer i udvalget bliver Jette Kristensen og Birgitte Søllested. 
Der holdes møde i udvalget den 21. oktober for evaluering af sæson 2019 og for 
planlægning af 2020. 

 

4. Informationer fra Regeludvalg (Tina) 

Der er afholdt evalueringsmøde på den forgangne sæson. Der har været stor tilslutning på 
undervisningsdagene og vi fortsætter med regelundervisning hver 3. torsdag til sæsonen 
2020. Følgende datoer til næste sæson er den 16. april, 28. maj, 18. juni, 20. august og 17. 
september. Der vil som noget nyt blive lavet en opsamlingsaften den 8. oktober 2020 til 
dem, der ikke har haft mulighed for at deltage eller af andre årsager.  
Uffe Hafstrøm bliver ny regeldommer hos OEG, da Connie Donsager holder pause de næste 
4-5 år. Uffe deltager i første undervisningsforløb her i oktober 2019.  

 

5. EventyrUgen (Steen) 

Opgørelse af EventyrUgen 2019 

Der er nedsat en styregruppe til EventyrUgen 2020, bestående af Hans Henrik, Sten og 

Steen. 

Arbejdsopgaverne er:  

Økonomi 

Sponsorer, herunder sponsorpakker 

Flyers og reklame 

Hotel(ler) 

Præmier 

GolfBox 

Restaurant  

Deltagere og kommunikation med disse  

Hjælpere 

Michael Agergaard vil fremadrettet stå for kommunikation til de frivillige og 

frivillighedsplanen. 

 

6. Kommunikation (Agi) 

a. Status på foredrag den 9/10 og brug for en praktisk hjælpende hånd 

Der er p.t. 27 tilmeldte, Agi, Hans Henrik og Tina sørger for klargøring og oprydning. 

Hans Henrik sørger for information til skærmen i OEG. 

b. December medlemsmøde  

Dato for medlemsmøde udsættes til næste bestyrelsesmøde hos Agi den 5. december kl. 

17.00 i Bogense. 

c. Strategi - videre forløb 



Der er strategimøde i bestyrelsen den 30. oktober 2019, hvor der laves oplæg til SU møde 

den 25. november 2019 med centeret.  

d. Møde i Bogense - finde fælles god dato 

Udsættes til foråret, hvor vi kan spille en omgang golf. 

e. Yoga... 

Der er arrangeret yoga for medlemmer i OEG og holdet er allerede fuldt ud booket.  

f. Foto collage i OEG 

Agi undersøger hvad det evt. vil koste. 

g. Status på videoer 

Der er lavet optagelser, men der mangler lige optagelse fra greenkeeper til videoerne er 

færdige. 

 

7. Eliteudvalg (Kasper) 

Peter Bæk spiller p.t. i Marokko. 

Til næste sæson indhentes der tilbud på træningslejr. 

 

8. Juniorudvalg (Daniel) 

Der afholdes afslutningsmatch søndag den 6. oktober.  

Der introduceres i vinteraktiviteter bl.a. spilleaften, simgolf m.m. 

Der påtænkes en forårstur til evt. Rømø som en rysten sammen weekend 

 

 

 

9. Eventuelt 

Hans Henrik har talt med Mette Sorang fra OUH omkring støttegolf Kugler og Buler. Mette 

kunne være en mulighed at tale med ved næste års arrangement. Agi kontakter Mette 

Sorang. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 7. november, efter Fyraftensmødet på NRG 

Park. 

 

  

 

 


