
 
 

 

Referat bestyrelsesmøde torsdag den 8. september 2022, kl. 17.00 

(lokale ”nedenunder”) 

Velkomst fra formanden og oplæg til punkter på dagsorden i korte træk. 

 

1. Morten Møller, OEGC – ”update siden sidst” 

Travl sæson, normal drift, næsten 9000 er gået igennem klubben i år. Øget aktivitet 
af gæster. Banen er godt booket, men der er plads, da der ofte spilles 2 bolde. 
Fremtidig strategiplan og kommunikation med ens værdier og mål mellem centeret 
og klubben er i fokus for den kommende periode. 

Teebox er lukket ned, og der er fra OEGC budt på huset incl. trackman, med 
mulighed for gode og brede vinteraktiviteter for alle medlemmer. Svar og yderligere 
afventes. 

Der skal bygges 2 ekstra overdækkede padelbaner. 

De eksisterende parkeringspladser ”nede” bevares. 

Der er sammenlagt små 200 Padelmedlemmer, men stor usikkerhed, hvor mange 
der forbliver pr. 2023. 

4 x Clever elladere opsættes, så snart det er muligt fra leverandør. 

Status medlemstal: 55 nye medlemmer siden 1. august. 1745 medlemmer i alt pt. 
Godt 50 udmeldinger pt. pr. 2023, som er ”normalt” niveau. 

”Spil med en ven” har i år ikke haft den store medlemskonverteringssucces. 

Formidling af nyheder ift. SoMe skal aftales nærmere mellem OEGC og klubben. 

 

2. Formanden (Hans Henrik) 

Momsrefusion: Ansøgning er sendt ind som ”prøveballon”. Vi skal før den 1. oktober 
2022 have 101 klubmedlemmer, som donerer 200kr til et almennyttigt formål, der 
kommer de fleste medlemmer til gode, og som besluttes ud fra medlemmerne input 
til det kommende års generalforsamling. En fyldestgørende skrivelse er under 
udarbejdelse i bestyrelsen, som skal formidles ud til medlemmerne i løbet af 
september måned. 

Formand Hans Henrik orienterer om momsrefusion og gave til klubben til 
Tirsdagsseniorernes kvattalsafslutning den 27. september. 

Formidles via FB/SoMe,  onsdagsdamer, torsdagsherrer, eliten, juniorer, begyndere, 
fredagsmatch, golfbox mail, skærme, shoppen, sponsorer, scorekortskærm, flyvers, 
opslag mv., når Momsrefusionsskrivelsen er formuleret. 



Samarbejdsmøde fastsat mellem klubben og OEGC 26/9 

3. Næstformanden (René) 

Strategidag er fastsat til søndag den 16. oktober, kl. 10-16 

 
4. Kasserer (Karin) 

Budget gennemgået. Fremadrettet deles budget op i kontingent og 
sponsorindtægter for sig og så resten af budgettet. Der nedsættes en arbejdsgruppe 
(Hans Henrik, René og Karin) for at kigge mere specifikt ind i udgifterne, så vi har et 
helt aktuelt økonomisk overblik  

 
5. Eliten (Kasper) 

Fokus på flere sponsorer/øget erhvervsklubben, da vi med flere elitehold får brug for 
at få tilført flere ressourcer til det kommende år. Slutspillet er afviklet i weekenden 
uge 36 i Esbjerg. Det blev til en flot bronze medalje til holdet efter…..??? 
 

6. Juniorer (Michael) 
Masser af aktive juniorer i år og flere kvalifikationer i forskellige rækker, også indenfor 
damerække. 

 
7. Regler (Tina) 

Næste banevandring den 15/9. Udvalget er velfungerende. 

 
8. Begyndere (Niels) 

Det går forrygende og mange nye medlemmer har spillet sig ned under hcp. 40. 
Hjælpergruppen vokser, så dette skal håndteres. Der mangler et par nye 
udvalgsmedlemmer, så der skal rekrutteres nye. Katalog over begynderudvalgets 
opgaver er udarbejdet, så det er klart og konkret. I forhold til de helt nye 
medlemmer – skal der overvejes at stilles større krav, hvor der forventes at de 
gennemfører visse grundlæggende ”golfprøver” eller andet supplerende. Der bør 
overvejes mere end blot banevandring og regelprøve, som er nuværende krav. Der 
arbejdere videre med dette emne. Superkaninerne klarer sig godt i match. 

 
9. Baneudvalg (Ove) 

Sidste baneudvalgsmøde blev afholdt den 25. august. Der er af OEGC besluttet at 
disse møder optimeres og fremover skal afholdes i en anden OEGC konstellation. 
Det nye indspilsområde vil blive etableret, men er dog lidt forsinket i proces jf. 
Morten Møller, OEGC 
Klipning/højde af rough skal afstemmes løbende/i foråret i baneudvalget. 
Mere åben formidlende kommunikation til medlemmerne omkring diverse 
foranstaltninger og ændringer på banen. 

 
10. Turneringer (Hans Henrik) 

Økonomien ift. turneringer ser fin ud, dog mangler der endnu afholdelse af endnu et 
par matcher. Bettina Lauridsen overtager turneringerne pr. 2023. 
Klubmesterskaberne blev vel afholdt. 
Ægtepar turneringerne er også vel afholdt.  

 

11. Kommunikation/Nyhedsbrev  

Input sendes til Hans Henrik, som laver snarligt kommende nyhedsbrev 

 



 

 
12. Øvrigt/eventuelt 

 
Jørgen Kyhn kl. 14-17, 60 års reception – bestyrelsen er inviteret 
 
Frivillighedsdag – beslutning herom udsættes til næste BS møde den 3/10 
 
Odendo – aftale med OEGC underskrevet og kommer til at blive afregnet bagud og 
fremadrettet. Greenfee skal trækkes fra det samlede donationsbeløb. Overveje mere 
markedsføring af Odendo, da det er ”gratis” penge til klubben - jo flere der køber 
varer gennem Odendo og vælger at støtte Odense Eventyr Golf – jo større støttebeløb 
til klubben. 
 
Medlemsundersøgelse – ”Golfspilleren i centrum”. Gennemgås til 
strategimødedagen. 
 
Næste BS møde 3/10 (afbud Karin) 
BS møder resten af året 7/11 og 5/12 
 

 


