
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde OEG, onsdag 2. maj 2022 kl. 17.00 

Referant: Agi Szocska 

Fysisk afbud: René Mulvad  - dog med virtuelt kl. 17-18.00 

 

1. Orientering fra formanden 

2. Konstituering 

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer fremgår af følgende konstituering: 

Formand : Hans Henrik Søllested – 1. år 

Næstformand: René Mulvad, Baneudvalg og Eliten – 2. år 

Kasserer: Karin Demkjær – 2. år 

Juniorudvalg: Michael Friis – 2. år 

Kasper: Eliteudvalget – 1. år 

Baneudvalg: Ove Nellemann Laursen – 1. år 

Begynder/Kanin udvalg og hjemmeside: Niels-Peter Tougaard – 2. år 

Turneringsudvalg: Kontaktperson vil være Hans Henrik Søllested. Bettina Lauridsen har vist interesse for at 

påtage sig formandsposten i turneringsudvalget samt rekruttere supplerende hjælpere. 

Regeludvalg: Tina Gammelgaard – 1 år 

Honorær sekretær: Agi Szocska – 2. år 

Øvrige bestyrelses opgaver: Erhvervsklub, Rekruttering/fastholdelse, Nyhedsbrev, Kommunikation, PR og 

Årsmagasin: Der tales videre om fordelingen af disse opgaver, samt i hvilket regi dette fremover bør 

udøves. 

 

3. Gennemgang og tilretning af forretningsorden (se supplerende og vedhæftede dokument) 

FU: Ove Nellemann Laursen + formand + næstformand + kasserer 

 

4. Status på udvalg/nedsættelse af nye 

Baneudvalg: Greenkeepergårdsmøde aflyst pga. manglende tilmeldinger. 

Punkterne fra GF omkring sikkerhed på Syd 1, Vest 1 og klokke på Syd 5 bør drøftes til næste møde. 



 
Eliten: Danmarksturnering starter den kommende weekend. Der trænes og spilles på fuld styrke. Der er en 

stor trup pt. og spilles på 2 hold. 

Regeludvalg: Der er møde i udvalget den 24. maj og planlægger de fremadrettede aktiviteter. Plan for 

banevandringer er planlagt. 

Juniorudvalg: Startet de vanlige turneringer op, og planlægning/opstart af rangliste turneringer. Der er 

mange juniorer (ca. 90 medlemmer). Ønske om have fokus på at gøre ”gap” mellem juniorer og elite 

mindre de kommende tid/år. Holdturneringen er udfordret med meget lange afstande til det 

midt/nordjyske på hverdage. Der mangler lidt flere frivillige forældre til at supportere/hjælpe til, så det 

arbejdes der på. 

Nyhedsbrevet: Pga. mange andre prioriterede opgaver og omrokeringer oven på GF og sæsonopstart mv. 

udsættes det næste nyhedsbrev til kommende BS møde/juni måned. Der skal findes en ny tovholder til 

nyhedsbrevet. Nyt medie og kommunikationsudvalg kan evt. oprettes, hvori et bestyrelsesmedlem indgår. 

Begynder/kanin udvalg: Der opleves færre kaniner i år, så der bør til kommende skal udvalgsmøde drøftes 

næste træk. Desuden bør der også drøftes mere ensartet fremtidig linje indenfor udvalget ift. at finde ud af, 

hvilke opgaver der skal prioriteres og udøves, samt gøre udvalgets opgaver og mål mere klare og tydelige. 

Søndagsmix opstartes x 4 i indeværende sæson. 

Til yderligere og videre drøftelse ”hvad gøres der for/med alle de medlemmer”, som ikke indgår i diverse 

begynder aktiviteter i klubben og de nye medlemmer, som skifter fra anden klub. HH tager det med til 

drøftelse med Golf Manager Morten Møller. 

Kasserer: I fuld gang med proces om overdragelse af kasserer posten. På alle bilag skal påføres navn, om 

det er betalt på eget eller med OEG kort, og hvad det er for en udgift. Bilag skal sendes elektronisk pr. 1. 

juli, 2022, og gerne allerede fra nu af.  

Budget for 2022 gennemgås til næste BS møde af hensyn til de nye BS medlemmer. 

 

5. Momsrefusion 

Andre golfklubber kan som almennyttig forening kan undgå moms. Det kræver, at vi godkendes som 

almennyttig forening. Og kravet er, at vi som klub skal modtage 200 kr af mindst 101 medlemmer. Typisk vil 

klubben så få godtgjort 25-30% refunderet af den betalte moms. Fristen er 1. oktober for at søge refusion 

og de 101 medlemmers donation på 200kr skal være indbetalt senest den 31. december, 2022. 

Der arbejdes videre på muligheden for momsrefusion til næste BS møde, og om det i det hele taget er 

noget vi skal gå ind i. 

 

6. Dato for SU møde med Centeret/OEGC 

Forslag den 18. maj kl. 9-11. Gerne evt. med mulighed for hybridmøde/deltagelse.  

 



 
7. Evt. herunder næste mødedato 

* Der bør i nærmeste fremtid opstartet arbejde med at finde tid til at få drøftet fremtidig strategi for 

klubben. Tovholdere er Niels-Peter og René. 

* OEG: 1734 medlemmer pt. 

* Der tages foto til tavlen og hjemmeside samt nyhedsbrev af bestyrelsen til næste BS møde den 8/6. 

* Åbningsturnering og Ægtepar turnering er allerede vel afviklet. Fredagsturnering afholdes på fredag.  Så 

sæsonen 2022 er skudt godt i gang. 

 

* Møder aftales til hver 1. mandag i måneden.  

I juni er næste BS møde dog fastsat til den 8. juni kl. 17.00 pga. pinse. 

 

 

 

 


