Referat af bestyrelsesmøde 17.01.22
Sted: Odense Eventyr Golf
Tilstede: Hans Henrik Søllested, Ove Nellemann, Kasper Sø, Mikael Korsgaard, Agi
Szocska (via Teams)
Afbud: Daniel Svendsen, Tina Gammelgaard
Formanden:
Årsmagasin
Der er flertal for at fortsætte med årsmagasinet i den nuværende facon.
Oplaget skal tjekkes, så vi ikke brænder inde med mange eksemplarer. Det besluttes
at årsmagasinet ikke udsendes, men skal afhentes i klubben.
Generalforsamling
Daniel Svendsen udtræder af bestyrelsen ved næste generalforsamling, så der skal
findes ny ansvarlig for juniorafdelingen, og en der kan analysere tal fra GIC. Det er
generelt et ønske fra bestyrelsen at de store udvalg i klubben har en repræsentant i
bestyrelsen.
Følgende er på valg: Hans Henrik Søllested, Ove Nellemann, Agi Szocska, Mikael
Korsgaard. Alle på valg genopstiller.
Tidspunkt for GF fastlægges når corona restriktionerne ændres.
Kandidater til bestyrelsen
Hans Henrik kontakter medlemmer som har vist interesse.
Brainstorm og strategimøde med 3C 20. januar
Planlagt møde 20.01.22 hænger i en tynd tråd pga. corona situationen. HH aftaler
nærmere med Morten Møller om hvorvidt mødet skal udskydes.
Bilag B
Gennemgås af bestyrelsen så alle er opdateret på hvad den indeholder. Hans Henrik
opretter et delt dokument så alle kan kommentere.
Økonomi - årsregnskab 2021 - budget 2022 (Mikael)
Der forventes et overskud i 2021. Der mangler resultat fra Erhvervsklubben.
Nettoprisindexet for december 2021, som fastlægger banelejen, har giver en stigning i
banelejen for 2021 i forhold til budgettet. Det blev diskuteret hvorvidt kontingentet skal
stige i 2023 på baggrund af dette – diskussion fortsættes på næste bestyrelsesmøde.
Budgetarbejdet for 2022 er Mikael i gang med.
Baneudvalg (Ove)
Møde vedr. udfordringer med at lukke igennem er udskudt.

Der er fældet en del træer i januar, bl.a. 2 store træer på V2 af sikkerhedsmæssige
årsager.
Vigtigt at der kommunikeres klart og bredt, både vis FB og mail, når der gives
informationer om banelukninger og ophævelser af disse.
Juniorer og GIC
Afbud fra Daniel. Der skal fremover være mere styring på forbruget af trænertimer.
Eliten (Kasper)
Der mangler udvalgsmedlemmer. Listen med frivillige fra GIC gennemgås for mulige nye
medlemmer.
Kommunikation (Agi)
Nyhedsbrev skal sendes ud i Golfbox også, forglemmelse i december.
Turneringer – årskalender (Hans Henrik)
Der søges sponsorer til åbningsmatchen. Spar Nord har trukket sig som sponsor for Spar
Nord Cup, så ny sponsor søges.
Eventuelt
Holdkaptajner for regionsgolf er indkaldt til møde d. ?.
Evt. medlemsmøde, præsentation af ny golf manager Morten Møller, men situationen
afventes lige i forhold til corona
Budgetmøde 27.01.22 kl.19-20 via Teams hvor dato for næste bestyrelsesmøde aftales.
17.01.22
KS

