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Hvordan skal Odder Golfklub se ud de kommende år? 
 
På generalforsamlingen den 19. august blev der kort orienteret om den forestående 
strategiproces i Odder Golfklub. 
 
Nu kommer der en invitation til klubbens medlemmer om at bidrage til dette arbejde. 
 
Der afholdes bestyrelsesmøde i december, og dette vel at mærke med kun et enkelt punkt 
på dagsordenen – bestyrelsen ønsker at drøfte, hvordan Odder Golfklub skal se ud og 
fungere, og dette på både kort og lidt længere sigt. 
 
Det er tanken, at vi vil forsøge at kaste så mange bolde som muligt op i luften, og i første 
omgang er der ingen bolde, der hverken er for store eller for små. 
 
I forhold til en sådan drøftelse ønsker bestyrelsen input og bidrag fra samtlige medlemmer.  
 
Bestyrelsen får heldigvis løbende henvendelser fra klubbens medlemmer og som eksempler 
på disse henvendelser kan nævnes: 

• et ønske om, at vi ved særlige lejligheder kunne lave ”pyramider” med bolde på 
drivingrange – lige som man kan de ”store steder” (det var vist en lille bold). 

• et forslag om at renovere og udvide pumpehuset, så det med udvidelsen bliver muligt 
at lave et ”starters house” – lige som ”de store steder” (det var vist en lidt større bold). 

 
Det skal nævnes, at der på nuværende tidspunkt ikke er truffet beslutninger i forhold til de to 
ovennævnte forslag, men begge ønsker er noteret til senere drøftelse. 
 
Da medlemsdemokrati og medlemsinvolvering sjældent skader, er det bestyrelsens håb OG 
ønske, at så mange medlemmer som muligt vil gribe kuglepennen eller fare til tastaturet med 
ønsket om at bidrage til at forme vores dejlige golfklub. 
 
Vi har de seneste år lykkedes med ønsket om at rekruttere nye medlemmer, hvilket i mere 
konkrete termer betyder, at vi ikke længere har en nedgang i det samlede medlemsantal, så 
vi har på nuværende tidspunkt et vist økonomisk råderum, men det er nok nødvendigt for en 
god ordens skyld at nævne, at bestyrelsen ikke love at imødekomme alle ideer, da der jo er 
en økonomi, der ville kunne lægge en begrænsning for kreativiteten, men vi kan love, at alle 
modtagne forslag vil indgå i bestyrelsens drøftelse. 
 
Har man lyst til at bidrage, kan man sende sine ideer og forslag pr. mail 
oddergolf@oddergolf.dk  og det vil endvidere være muligt at aflevere sit input i papirform ved 
at aflevere i ”greenfee-boksen” eller ved at aflevere til Karen, hvis man kommer forbi 
klubhuset på et tidspunkt, hvor Karen er på kontoret. 
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TIDSPLAN 
 
Vi vil gerne modtage jeres forslag og ideer senest mandag den 6. december. 
 
Bestyrelsen drøfter egne tanker sammen med input fra medlemmerne søndag den 12. 
december. På dette møde eller relativt hurtigt derefter udarbejdes der en prioriteret liste (en 
handlingsplan). 
 
Denne handlingsplan gøres tilgængelig på vores hjemmeside. Materialet præsenteres og 
diskuteres efterfølgende på et medlemsmøde mandag den 28. februar 2022. 
 
 
På bestyrelsens vegne og med håb om mange bidrag. 
 
Søren Erik 


