
 

 

Referat bestyrelsesmøde mandag den 6. marts  

 

Golfmanager Morten Møller var inviteret for kort info om status på rigets tilstand fra centeret 

Centeret er godt med og har stort set alt klar i Golfbox. Der er monteret porte i husene til bagskabe med 

indgang via chipnøgle som udleveres i shoppen. Nedbør og frost har gjort det nødvendigt at holde banerne 

lukket i længere tid, med stor forståelse og opbakning fra medlemmerne. Alt er klargjort og planlagt til den 

nye sæson 2023. 

 

Herefter bestyrelsesmøde: 

Afbud fra Karin Demkjær og Agi Szocska  

 

Dagsorden: 

1. Formanden 

- Årsmagasin er sendt til trykning. Forventes klar til udlevering på generalforsamlingen. 

- Ingen forslag modtaget rettidigt (senest 1. februar) til generalforsamlingen. 

- Tina Gammelgaard og Kaper Sø genopstiller ikke til bestyrelsen 

- Der er modtaget et forslag om afstandsmarkeringer efter fristen, som medtages på 

førstkommende møde i baneudvalget. 

- Bestyrelsen forslår Niels Ibsen som dirigent på generalforsamlingen. Niels Ibsen har takket ja til 

at blive foreslået. 

- Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen 

- Hans Henrik sender rykker til medlemmerne om forslag til gavepuljen. 

- Indkaldelse til generalforsamlingen tirsdag den 21. marts kl. 19.00 er udsendt 

- Bestyrelsen mødes kl. 17.30 til generalforsamlingen 

- Sidste bestyrelsesmøde med Hans Henrik som formand 

 

2. Næstformanden 

- René laver præsentationer til generalforsamlingen 

- Regnskabs- og budget præsentation laves sammen med kasserer 

 

3. Kasserer 

- I Karins fravær gennemgik René Mulvad budgettet for 2023. Budgettet viser et underskud på 

421.390 kr. 

 

 



4. Eliteudvalg 

- Træningslejr er på plads 

- Tøj er på plads 

- Juniorerne Izabella, Theis og Sean er rykket op i elitetruppen 

- Kasper har overdraget sine opgaver 

 

5. Juniorudvalg 

- Juniortræningen er i gang 

- Hjemmesiden for junior er opdateret 

- Orienteringsbrev er på vej 

- Turneringsprogrammet er klar 

- 4 juniorhold er tilmeldt 

- Planlægning af juniordage i fuld gang 

- Planlægningen af ”Slaget om Odense” den 2-4. juni er i gang sammen med Odense Golfklub 

 

6. Regeludvalg 

- Banevandringer i 2023 er planlagt 

- Tina fortsætter som administrator for udvalget 

 

7. Begynderudvalg 

- Der er møde med hjælperne den 28. marts 

- Opstart med begynder- og kaninspil tirsdag den 4. april 

- Trine Torfing har trukket sig fra udvalgsarbejdet 

- Helle Kjærside er indtrådt i udvalget 

 

8. Baneudvalg 

- Udvalget holder møde den 13. marts – dagsorden er udsendt til deltagerne 

 

9. Turneringsudvalg 

- Turneringskalender er færdig og er lagt på hjemmesiden 

- Turneringerne er oprettet i Golfbox 

 

10. Eventuelt 

- Hans Henrik takkede Tina Gammelgaard og Kasper Sø for arbejdet i bestyrelsen 

 

 

 
For referat 7. marts 2023 – Ove Nellemann Laursen 


