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Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. oktober 2022 

Deltagere: Hans Henrik Søllested, Ove Nellemann Lauersen, Tina Gammelgaard, Rene Mulvad, Kasper 
Sø og Michael Friis 

Afbud: Agi Szocska og Karin Demkjær 

1. Formanden (Hans Henrik) 

Hans, Rene og Ove har været til møde med 3c golf, hvorfra Niels Thorborg, Rikke 
Thorborg og Morten Møller deltog. Det blev et godt og konstruktivt møde. 

Fra dette møde: 

Rikke deltager fremover på baneudvalgsmøderne og Rikke vil også fremadrettet 
være kontaktled vedr. baneforhold. 

Forhold vedr. samarbejdsaftalen blev drøftet og uklare forhold blev delvist afklaret. 

Sponsoraftalen blev drøftet i lyset af årets tidligere opgørelser. Der var tale om 
indledende drøftelser, og det er aftalt at fortsætte dem. 

Ønsket om et indspilsområde blev vendt, og der er enighed om at arbejde hen imod 
en etablering af et sådant. 

Øvrigt fra Hans Henrik: 

Vi gennemgik klubbens økonomi, og vil i den kommende tid følge op på det. 

Vi satser på at have en generalforsamling i marts 2023. 

OEG er blevet godkendt som almennyttig forening, og kan derfor søge om 
momskompensation. 

2. Næstformanden (René) 

Vi har et strategimøde i bestyrelsen om knap 14 dage. Bestyrelsesmedlemmerne bør 
gøre sig tanker om vision, mål og strategi inden mødet. 

 
3. Kasserer (Karin) 

Udgår da Karin har måttet melde afbud. 

Hans Henrik gennemgik dog kort budgetstatus. 

 
4. Eliten (Kasper) 

August Høst har fået sin anden sejr, der dog ikke er nok til avancement (Endnu). 
Der arbejdes på, hvorledes Eliten skal takles m.h.t. krav næste år. 
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5. Juniorer (Michael) 
Der afholdes afslutningsmatch næste lørdag. 
Der er et par juniorer der skal med i Supercup´en. 
Der er en pæn fremgang i juniorafdelingen, hvad angår medlemmer og fremmøde. 
Efterårstræningen er kommet godt i gang. 

 
6. Regler (Tina) 

Der er en banevandring tilbage i år. 
Der skal sættes mere fokus på skærpede krav til nye golfspillere. Der afholdes møde 
om dette d. 13. oktober kl. 18:15 og der sendes invitation til Begynder og 
Kaninudvalget om at deltage. 

 
7. Begyndere (Niels) 

Sæsonen er nu afsluttet. Der var afslutningsmatch i lørdags med deltagelse af 31 
spillere. 
Det har været en god sæson med rigtig gode fremmøder. 
Vi har deltaget i Superkaninturneringen på Fyn, og det er gået ret godt. Vi vil 
fortsætte med det næste år, og også forsøge at få et Kaninhold med. 

 
8. Baneudvalg (Ove) 

Der har ikke været nogen møder i Baneudvalget. 
Der skal laves en plan for, hvordan roughen skal klippes næste år. 

 
9. Turneringer (Hans Henrik) 

Der arbejdes på en turnerings-sponsorpakke hvor man samtidig bliver medlem af 
Erhvervsklubben. 

Afslutningsmatch på søndag med Vinoble som sponsor. 
Halloweengolf i oktober 
Andematch i november. 
I 2023 skal vi afholde DM i shortgame igen. Måske skulle vi selv arrangere nogle 
interne turneringer i Shortgame? 

 

10. Kommunikation – Nyhedsbrev (Hans Henrik) 

Vi skal have fundet en, som vil stå for det. Det behøver ikke nødvendigvis være en 
fra Bestyrelsen. 

 
11. Øvrigt/eventuelt 

Strategiplanlægningsmøde den 16/10 kl. 10 -? + agenda/program incl. : 
Rene laver oplæg til agenda og sender den ud. 
Medlemsundersøgelsen vil vi analysere. 
 

 
Referent 
 
Niels Tougaard 


