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14. december 2011 kl. 19.00  

Hos NE 

 

 

 

Mødeleder: Niels Erik Hvillum 

Referent: Karen Frederiksen 

Niels Erik Hvillum – NE 

Søren Casparij – SC 

Gert Elkjær – GE 

Lynge Kjeldsen – LK 

Steen Mikkelsen – SM 

Vivi Grangaard – VG 

Karen Frederiksen – KF 

Karsten Bjergø – KS 

 

 

 

Afbud fra Ib Nygaard - IN 
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1. Godkendelse af referat • Referat fra mødet 25. oktober 2011 blev 
underskrevet. 

KF 

2. Økonomi • November 2011 ser fornuftig ud.  
De afvigelser der er i forhold til budgettet ligger på 
kontingenterne. 
Der forventes ikke yderligere afvigelser i forhold til 
budgettet ved årets udgang. Det forventes at 
regnskabet for 2011 ender i et lille plus. 

• Budget 2012. 
Indtægtssiden påvirkes meget af for sene 
statusskift og for sene udmeldinger. 
Det er besluttet at hæve greenfee for 2012 til kr. 
350, dog med en rabat på kr. 50 så længe der er 
provisoriske greens. 
På udgiftssiden står vi overfor at skulle skifte to 
green klippere, hvilket kræver at der er likviditet til 
det. Det blev besluttet, at klipperne skulle købes, og 
som følge heraf, skal baneudviklingsudvalget se på 
banebudgettet igen efter eventuelle besparelser. 
Disse skal afleveres til SM senest 20. januar 2012. 
Pga. manglende tilskud fra Biblioteksstyrelsen vil 
Golfen komme til at køre med underskud. Det blev 
besluttet at det på et senere bestyrelsesmøde, 
inden generalforsamlingen, skal drøftes om Golfen 
skal fortsætte i den nuværende form. GE kommer 
med et oplæg til en eventuel ny udgivelsesform. 

SM 

3. Østjysk Golfring • Der har været afholdt formandsmøde i Juelsminde. 
Prisen på kr. 700 for fritspilskort fastholdes. 
Derudover skal de enkelte klubber bruge 
fritspilsordningen mere i deres markedsføring.  
Den praktiske afvikling af Ring Master turneringen 
skal foregå i det sekretariat der har formandskabet. 
Der skal arbejdes videre med muligheden for fælles 
indkøb af gødning m.m. 

NE 

4. Markedsføring • Weekenden 24. – 25. og 26. februar 2012 har vi 
opstillet en golfsimulator i forhallen i Kvickly. 
Markedsføringsudvalget og Christian Møller 
udarbejder et koncept omkring brugen af 
simulatoren. Samtidig med dette skal der sælges 
OK kort og laves markedsføring for Golfens Dag 
den 15. april 2012. Denne afvikles efter samme 
koncept som i 2011, og Karsten Maas kommer med 

GE 
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sit show med golf tricks. Golfens Dag skal 
markedsføres med tryksager og annoncer, specielt i 
den sydlige del af Aarhus. Markedsføringsudvalget 
udarbejder køreplan for Golfens Dag. 
Golf og Burger fortsætter i 2012, dog med en lille 
prisstigning til kr. 125. 
Markedsføringen overfor skoler og firmaer skal 
forstærkes, specielt med henblik på udnyttelse af 
par-3 banen. 

• Legekæden og Danske Bank stopper som 
banesponsorer, de øvrige fortsætter uændret. 
Der er indgået en ny sponsoraftale med Super 
Kiosken. 
Der er et par GTO sponsorer der stopper, der er 
ikke umiddelbart nogen erstatning.  
Kosangas og Ok holder møde med GE i næste uge 
med henblik på henholdsvis reklame på golfbil og 
rangebolde. 

5. Orientering om banen • Status quo. Svampeangrebet på vore greens er i 
bero, og vi har fået svampen analyseret så vi kan 
arbejde resultater ind i den kommende 
forbedringsplan. 

• Vedligeholdelsesplan 2012 udarbejdes efter de 
kommende budgetmøder og skal lige klar senest 1. 
marts 2012 på hjemmesiden. 

KB 

6. Nyt fra kontoret • KF havde udarbejdet en opgørelse over 
medlemmer pr. 1. januar 2012. Der er pt. 38 
udmeldelser. 

KF/NE 

7. Klubmesterskaber 2012 • Klubmesterskaberne skal i 2012 afvikles efter et nyt 
koncept, som skal præsenteres i Golfen nr. 1 2012. 

VG 

8. Turneringsplan 2012 • Datoerne for turneringer i 2012 er fastsat og vil blive 
lagt på hjemmesiden når vi har accept fra alle 
sponsorer. 
Turneringsfee på parturneringer er ændret til kr. 50 
pr. næse i lighed med andre turneringer. 
KF undersøger turneringsfee i Østjysk Golfring. 

VG 

9. Begynderudvalget • Der er skifter fire personer ud i begynderudvalget. 
Nye er Vivi og Bent Sørensen og Ove og Marianne 
Sørensen. 
Begynderudvalget udarbejder en folder til de nye 
medlemmer i lighed med juniorfolderen. 
Christian Møller kommer med et bud på et nyt 
forløb for begynderne, samt som noget helt nyt, et 
program for opfølgning når man er færdig med det 
egentlige begynderprogram. 
Som et forsøg til begynderudvalget afholde en 
turnering den 16. juni 2012 udelukkende for spillere 
med et handicap på 40 og derover. 
Der er nedsat et udvalg der skal evaluere 
vejledernes rolle i onsdagsturneringerne. 

LK 

10. Eliten • Udvalget er udvidet med Michael Lind som vil tage 
sig af nyhedsbreve mm. , og Peter Forsberg som 
skal passe hjemmesiden. 
Torben Hansen hjælper med afvikling af GTO 

VG 



19-12-2011 

 

 

 

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 

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

sponsorturneringen. 
Herudover består udvalget af Ib Nygaard, Vivi 
Grangaard og Christian Møller. 

11. Udvalgsbeskrivelser • Alle udvalgsbeskrivelser på hjemmesiden skal 
opdateres inden nytår. 

SC 

12. Forberedelse 
generalforsamling 

• Indlæg til formandens beretning for 2011 skal 
afleveres til NE senest 22. januar 2012. 

• Virksomhedsplan og baneforbedringsplan er 
opdaterede og tilgængelige på hjemmesiden. 

NE 

13. Strukturering af 
bestyrelsesmøderne 2012 

• Materialer vedrørende de enkelte punkter skal være 
sendt til bestyrelsesmedlemmerne inden 
bestyrelsesmøderne. 

NE 

14. Vigtige datoer 24. marts Naturdag 

9. april Åbningsturnering 

15. april Golfens Dag 

16. april Generalforsamling 

 

15. Næste møde 7. februar 2012 hos NE Alle 

16. Eventuelt •  Alle 

 


