
 
 

 

Referat bestyrelsesmøde onsdag den 6. februar 2023, kl. 17.00 

Afbud: Tina, Ove og Michael 

 

Indledende info fra OEGC ved Morten Møller, Golfmanager 

Pr. 1. februar overtages Teebox og pr. 1. marts overtages driften. Konceptet kører videre samt 
nye tilbud udbydes i den kommende tid.  

Banen er fortsat lukket pga. vand pga. store mængder nedbør indtil den 13/2. Der påtænkes at 
etablere vandreservoirer i den kommende tid for at imødegå de fremtidige øgede 
vandmængder.  

Priser på rangebolde mv. drøftet.  

 

1. Formanden (Hans Henrik) 

Årsmagasinet er sendt til grafiker i dag. 

2. Næstformanden (René) 

Strategi OEG – udsættes til efter GF 

 
3. Kasserer (Karin) 

Økonomi 

Regnskabet er ved at være færdigt til godkende, så det er klart til kommende GF 
den 21/3 

Momsrefusion 

Gaveskema skal udfyldes og momsbeløbet godkendes af en revisor inden 
indsendelse til momsrefusion 

Budget 2023 

Budgettet finjusteres inden GF 

 
4. Eliteudvalg (Kasper) 

Planlægningsmøde afholdt og tøjpakke defineret og sendt i udbud. 
Der arbejdes på en træningslejr.  
 

5. Juniorudvalg  (Michael) - afbud 

 
6. Regeludvalg (Tina) - afbud 

 
7. Begynderudvalg (Niels-Peter) 

Ved at være klar til den nye sæson. Det nye koncept skal drøftes endeligt med 
OEGC. Hjemmesiden er rettet til. Beredskabsplanen endelig klar efter møde med 
OEGC. 



 
8. Baneudvalg (Ove/René) 

Intet nyt pt. 
 

9. Turneringsudvalg (Hans Henrik) 
Et par eksterne matcher er ved at blive planlagt.  
Turneringskalender er næsten helt klar. 
Der skal findes et par frivillige medlemmer, der kan hjælpe til med fremtidige 
matcher. 
Tilmelding til Eventyrugen er åben. Der gøres mere aktiv reklame herfor i løbet af de 
næste måneder 

 
10. Eventuelt 

GF 2023: Senest 14 dage før sendes indkaldelse ud sammen med regnskabet – altså 
senest den 6/3. HH sender indkaldelse og tilmelding ud. Menu fra restauranten 
sendes med, hvor betaling for menu foretages direkte til restauranten. Der serveres 
kaffe og vand til GF. 
Opdatering af udvalg mv. på hjemmesiden – der arbejdes videre på at forbedre 
denne 
Kommunikationsudvalg – udsættes til efter GF 
Erik Kolmos arrangement – aftale dato/koncept (muligvis uge 17 – mandag/tirsdag, 
kl. 19.00) 
DGU repræsentantskabsmøde 24.-25/3 – Karin og René deltager 
 
Næste BS møde den 6/3 kl. 17.00 i klubben. 


