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6. juni 2011 kl. 19.00  

i Odder Golfklub 

 

Mødeleder: Niels Erik Hvillum 

Referent: Karen Frederiksen 

Niels Erik Hvillum – NE 

Søren Casparij – SC 

Gert Elkjær – GE 

Lynge Kjeldsen – LK 

Steen Mikkelsen - SM 

Ib Nygaard – IN 

Vivi Grangaard – VG 

Karen Frederiksen – KF 

Karsten Bjergø – KB 
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1. Godkendelse af referat • Referat fra mødet 20. april 2011 og 26. april 2011 
blev underskrevet. 

KF 

2. Økonomi • SM gennemgik regnskabet ultimo maj 2011. Vi 
mangler kr. 168.000 på kontingenterne i forhold til 
budgettet. Noget af afvigelsen forventes indhentet i 
forbindelse med prøvemedlemmers overgang til 
fuldgyldigt medlemskab, men ikke det hele. 
Forventet afvigelse på årsbasis kr. 100.000. 
Ellers ser det fornuftigt ud. 

• Middelfart Sparekasse havde henvendt sig til 
klubben, med mulighed for finansiel støtte, på 
baggrund af en artikel i Horsens Folkeblad.  De har 
dog nu meddelt at de ikke ser sig i stand til at låne 
os penge. 
Der er et par lånemuligheder tilbage som skal 
undersøges, derefter tages der stilling til hvad der 
efterfølgende skal ske. 

• Prognosen for 2012 skal på dagsordenen på næste 
bestyrelsesmøde og forberedes af SM, SC og LK. 

SM 

3. Nyt fra kontoret • Der har været en forespørgsel på greenfee på 9 
huller.  
Bestyrelsen ønsker ikke en generel ordning. 

• Medlemstallet pr. 6. juni viser en lille tilgang på 
juniorsiden. 

• Beslutningen om fortsat at være repræsenteret i 
Golfhæftet blev drøftet. Det blev besluttet, at Odder 
Golfklub fortsat er med, men at klubben ikke giver 
rabat til Fleks-medlemmer med Golfhæftet. 

KF 

4. Orientering om banen • Green nr. 13 har haft forskellige sygdomsangreb, 
så der er eftersået to gange, men nu er den godt på 
vej. 
Græsset på de øvrige greens er ved at være i god 
vækst. Pt. er greens gullige fordi den et-årige græs 
blomstrer. Kosmetisk er det ikke pænt, men det er 
som det skal være. 
Der er taget prøver at 4 greens. Disse er sendt til 
dyrkning på et laboratorium i Gøteborg hvor man er 
specialister i at forudsige hvilke sygdomme der kan 
ramme greens under forskellige vejrforhold. Dette 
er vigtigt da det ikke er tilladt at bruge kemi på 
greens mere. Resultatet er klart om 3 uger. 

• Green nr. 4 er færdig, der er sået, og 
vandingsanlægget kører. Der mangler kun sand i 

KB 
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bunkers. 
Greenen forventes spilklar ca. juni 2012. 

• SM og SC opfordrede til at baneudviklingsudvalget 
holdt regelmæssige møder for at diskutere løbende 
spørgsmål omkring banen.  

5. Østjysk Golfring • Oplæg til samarbejdsmuligheder sendes til SC 
inden udgangen af juni. 

NE 

6. Vigtige datoer 2011 • Ekstraordinær generalforsamling 22. august 2011 
kl. 19.30 i klubhuset. 

• Medlemsmøde 11. oktober 2011 kl. 19.00 i 
klubhuset. 

Alle 

7. Bestyrelsesarbejde • Markedsføringsudvalg – Gert Elkjær 
Sponsorudvalg – Gert Elkjær og Niels Erik Hvillum 
Bladudvalg – Gert Elkjær 
Turneringsudvalg – Vivi Grangaard 
Økonomi - Steen Mikkelsen 
Klubber i klubben – Lynge Kjeldsen 
Juniorudvalg – Søren Casparij 
Begynderudvalg – Lynge Kjeldsen 
Baneudviklingsudvalg – Ib Nygaard og Niels Erik 
Hvillum 
Husudvalg – Niels Erik Hvillum 
Baneservice – Vivi Grangaard 
Elite og GTO – Ib Nygaard 

• Bestyrelsen er enig om, at samarbejdet indbyrdes 
går godt. Der er en god tone, og de enkelte 
personers forskellighed er gjort til en styrke. Der 
tages fat i problemerne og udvalgene fungerer godt. 

Alle 

8. Golfen nr. 2 • Udsendes i uge 30. Materiale til Knud Lindenstrøm 
inden udgangen af juni. 

GE 

9. Markedsføring • Der kommer annonce i Odder Avis’ Sommeravis, 
som bl.a. deles ud i sommerhusområderne. 

• Det går godt med tiltaget på par-3 banen med Golf 
& Burger. Bagagerumssalg måtte aflyser pga. 
manglende interesse. 

• Karsten Maas er bestilt til Golfens Dag i 2012, hvor 
han vil lave trickshow kl. 15. 

• LK foreslog at man gjorde mere ved 
markedsføringen i det sydlige Aarhus. 

GE 

10. Klubmesterskaber • Et udvalg bestående af turneringsudvalget og 
medlemmer har arbejdet med at gøre 
klubmesterskaberne mere spændende og atraktive. 
VG fremlagde det foreløbige resultat og bestyrelsen 
gav udvalget bemyndigelse til at tage en endelig 
beslutning. 

VG 

11. Udestående punkter • LK og NE holder idémøde med formanden for 
seniorerne Poul Vithen og formanden for 
mandagspigerne Hanne Blach i denne uge men 
henblik på ventelisteproblematikken. 

 



28-06-2011 

 

 

 

Odder Golfklub - Åkjærvej 200, Postbox 46, 8300 Odder, Tlf.: 86 54 54 51 - Fax: 86 54 54 58 

www.oddergolf.dk - oddergolf@oddergolf.dk 
3 

 
Bestyrelsen 

���������������	�
� �������
� ���������

12. Næste møde 29. august 2011 kl. 19.00 i klubben. Alle 

13. Baneforbedringsplan • Banen blev besigtiget med henblik på 
forbedringsplanen, og indtrykkene vil blive 
bearbejdet af baneudviklingsudvalget og blive 
fremlagt på næste bestyrelsesmøde. 

Alle 

 


