
Bestyrelsesmøde mandag den 29. november 2021 

Mødedeltagere: Agi, Daniel, Michael, Kasper, Ove, Hans Henrik og Tina 

Dagsorden: 

- Formanden (Hans Henrik)
G6: Hans Henrik har deltaget i G6 møde og der er enighed om, at G6 fortsætter. Prisen
sættes 100 kr. op til i alt 1.100 kr. pr. kort med ubegrænsede runder på de forskellige
golfbaner.

Tordenvarsling/alarmering:
Hans Henrik har undersøgt mulighed for et alarmeringssystem, der kan dække hele banen.
Det påtænkes at sætte alarmering op på Nord 6 og Syd 4, så vil vi være dækket godt ind.
Hans Henrik køber nogle antenner og afprøver systemet. Hensigten med alarmering ifm.
torden vil ske ifm. turneringer og IKKE i hverdagen.

Revisor:
Vi mangler en revisor, der har lyst til på frivilligt basis, at revidere vores regnskaber. Har du
lyst eller kender én vi kan pege på til Generalforsamlingen, så henvend dig til vores
formand Hans Henrik Søllested.

- Kasserer (Mikael)
Status ultimo nov.
Nyt bogføringssystem er sat i gang. Michael forventer, at have det hele bogført primo
december måned 2021.

- Eliten (Kasper)
Der er intet nyt

- Juniorer og golfspilleren i centrum (Daniel)
Budget ifht. antal træningstimer for juniorerne er godt og vel brugt. Daniel vil anmode
Martin om, at fremsende regnskab over brugte træningstimer for de tre udvalg;
begyndere, eliten og juniorerne.
Det blev drøftet, at der bør gøres noget mere ud af  halloween for juniorerne, således der
bliver spillet 18 huller i stedet for nuværende 6 huller. Daniel vil undersøge om der kan
skaffes frivillige, der vil hjælpe til afholdelse af denne i 2022.



 
- Begynder og kanin (Ove) 

Jette Kristensen er efter eget ønske udtrådt af udvalget. Niels Peter Tougaard er indtrådt. 

Niels Peter Tougaard er valgt som tovholder for kanin- og superkaninmatcher med øvrige 
fynske golfklubber, og har deltaget i møde i Faaborg hvor turneringsplan for 2022 er aftalt. 

 
- Rekruttering (Agi) 

Der afventes ansættelse af ny Golfmanager i centeret, da rekrutteringsopgaven ligger i 
centerets regi og det forventes, at der bliver afholdt et fælles møde. 
 

- Regeludvalg (Tina) 

Uffe Hafstrøm har bestået R&A Level 2 hos Dansk Golf Union, stort tillykke. 

 
 

- Baneudvalg (Ove) 
 
Efter DGU rating af banerne i 2021 bliver konverteringstabellen ændret med virkning fra 
den 1. april 2022. Teestedet på Nord 7 bliver i samme ombæring flyttet tilbage til 
oprindelig teested for herrerne 
 
Udvalget har drøftet et sæt retningslinier for at lukke igennem – hvornår og hvordan? 
Inden endelig beslutning holdes et møde med banekontrollen på greenkeepergården i 
december – Bendy indkalder. 
 

- Turneringsudvalg (Hans Henrik) 
Møde afholdt og det er fastlagt datoer for turneringer næste år. Mr. Isaksen har trukket sig 
som sponsor da butikken lukker.  
 
Kommunikation (Agi) 
Der laves et julenyhedsbrev, der er deadline den 10. December 2021. Alle fra de forskellige 
udvalg bedes fremsende mail til Agi.  
 

- Eventuelt 
Covid19: Generel drøftelse af, hvordan vi forholder os til det ifm. bestyrelsesmøde. Det 
besluttes, at alle møder ind med frisk kviktest, der følger de restriktioner, der er på 
området.  
 
Der er kommet en forespørgsel fra Paragolf, om vi vil lægge bane til en turnering i 
Pensionsselskabets Paragolf Tour 2022. Tina tager kontakt til Jesper Hviid fra Paragolf for at 
forventningsafstemme ifht. arbejdsopgaver m.m.  og der bydes ind på den 30. April 2022. 



 
Hans Henrik, Vivian og cecilia har afholdt brainstormingsmøde med 15 frivillige ifht. at få 
stablet en rundvisning og mentorordning i gang for nye medlemmer. Direktiv ifht. hvad det 
vil sige at være mentor vil blive udarbejdet, og ordningen forventes klar til sæson 2022.  
 
Næste bestyrelsesmøde er den 17. Januar 2022 kl. 17.00 i OEG – husk kviktest ;) 
 


