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Bestyrelsen 

Mødereferat 
Tid og sted: Deltagere: 

8. oktober 2012 kl. 17.00  

I klubhuset 

 

 

 

 

 

Mødeleder: Niels Erik Hvillum 

Referent: Karen Frederiksen 

 

 

Niels Erik Hvillum – NE 

Søren Casparij – SC 

Gert Elkjær – GE 

Lynge Kjeldsen – LK 
 

 

 

 

Ib Nygaard – IN 

Vivi Grangaard – VG 

Kenneth Rosendahl - KR 

Karen Frederiksen – KF 

Karsten Bjergø – KB 

 
 
 

 
Punkt på dagsorden: Indhold: Ansvarlig 

1. Godkendelse af referat • Referat fra mødet 20. august 2012 blev 
underskrevet. 

KF 

2. Økonomi • Regnskab for august måned blev gennemgået. Der 
forventes et positivt resultat i forhold til budget på 
ca. 400 t.kr. ved udgangen af året. 

• SC sender blanketter til budget 2013 i løbet af 
næste måned.  
Vi bruger samme model som i 2012, og forventer et 
positivt budget.  

• Der har været rigtig mange maskinnedbrud i 2012, 
hvilket betyder, at vi i øjeblikket står over for et 
investeringsbehov i størrelsesordnen 1,5 mill. kr. 
Dette er betydeligt mere end der er taget højde for i 
estimatet. 
SC har bedt om leasingtilbud fra to forskellige 
udbydere, samt snakket med Nordea om en 
eventuel midlertidig forhøjelse af kassekreditten. 
SC vil herefter regne på prisforskellen på 
henholdsvis leasing og køb. 
Beslutningen skal tages senes ultimo januar 2013. 
KB indhenter et alternativt tilbud på maskinpriser. 
Der er fuld enighed i bestyrelsen om, at alle aktiver 
kanaliseres i maskiner og banen. 

SC 

3. Orientering om banen • Der er stor tilfredshed med de nye green klippere. 
Der bliver monteret ekstra solceller på 
bagsmækken iflg. aftale med Svenningsen. 
Skalperingen på hul 4 og hul 13 skyldes 
sætningsskader der har medført ujævnheder i 
greens. Der er blevet dydbeluftet og stampet, 
hvilket ser ud til at hjælpe, og skal der en grundig 
topdressing til at udligne det sidste. 
Der er svampeangreb i samtlige greens. Det er en 
svamp der spredes med vinden og med 
medlemmernes fodtøj. KB laver information om 
dette til hjemmesiden. 
 
Der skal informeres bedre på hjemmesiden om 
banen. 
 
Boldsamlingen skal organiseres bedre fra næste 

KB/IN 
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Bestyrelsen 

Punkt på dagsorden: Indhold: Ansvarlig 

sæson, så vi er sikre på at der altid er bolde nok. 
Derudover skal der indkøbes ekstra bolde. 

• Baneudvalget indstiller til bestyrelsen, at det 3. 
teested på hullerne påbegyndes i 2013. Det 
medtages i budgettet for 2013. 
 
Øst terrassen behandles på næste 
bestyrelsesmøde. 

4. Nyt fra kontoret • Odder Golfklub er i 2013 med i både Golfhæftet og 
Teetime kortet. 

• Ordensreglerne skal opdateres. NE og VG 
gennemgår de nuværende regler og rettelser 
indarbejdes i ordensreglerne inden næste 
bestyrelsesmøde. 

• Der er pt. 55 af de nye prøvemedlemmer der har 
meldt sig ind i klubben fra 2013. 
Det blev besluttet, at der giver 2 fælles 
opfriskningslektioner til sæsonstart 2013 til de 
prøvemedlemmer fra 2012 der melder sig ind som 
fuldgyldige medlemmer. 

KF 

5. Medlemsundersøgelse • Vi har modtaget et foreløbigt resultat fra DGU. Der 
er 557 der har besvaret spørgeskemaet. 
KF kontakter Kim Uldahl fra DGU vedr. et 
afrapporteringsmøde den 23. oktober 2012.  

KF 

6. Markedsføring 2012/2013 • Ny klubfolder er under udarbejdelse. 

• Golf & Burger fortsætter i 2013. der har pt. været 
ca. 250 besøgende under ordningen. 

• Kvickly event gentages i februar 2013. 

• Golfens Dag er den 14. april 2013. 

• Der skal gives et tilbud til prøvemedlemmer i 2013 
på niveau med det der er givet i år. KF kontakter 
CM med henblik på pris på begynderudstyr. 

GE 

7. Golfen 2013 • Golfen udkommer i 2013 tre gange, både som 
digital og tryksag i ca. 1.000 eksemplarer. 

• Deadline til 3. udgave 2012 er 5. november. 

GE 

8. Sponsorer 2012/2013 • Sponsorkontrakterne skal ensartes mere. 
Der skal derudover udarbejdes et skriv om, hvad 
det indebærer at være sponsor både GTO sponsor, 
turneringssponsor og banesponsor. 
Tøjsponsorat diskuteres mellem forretningsudvalget 
og Henriette Schødt. 

• GE har ansvaret for indkøb af julegaver til 
sponsorerne, samt produktion af årets julekort. 

GE 

9. Indskud • Skal tages med som et diskussions punkt  på 
medlemsmødet. 

Alle 

10. Østjysk Golfring • Det blev vedtaget at Odder Golfklub går ind for at 
Skanderborg Golfklub indlemmes i Østjysk Golfring. 
Dette skal dog medføre at prisen på fritspilskortet 
bliver minimum kr. 850. 

NE 
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Bestyrelsen 

Punkt på dagsorden: Indhold: Ansvarlig 

11. Frivillige • De frivilliges Turnering afholdes den 13. oktober 
2012.  

NE 

12. Orientering fra udvalg • Begynderudvalg: 
Der har været afholdt evalueringsmøde vedr. 2012. 
Der er to medlemmer af udvalget der træder ud, 
men der er fundet erstatning for dem. 
Der bliver ingen ændringer i begynder forløbet i 
2013. 

• Turneringsudvalg: 
Turneringerne i 2013 kommer til at ligge 
nogenlunde som i 2012. Endelige datoer 
fastlægges primo november. 
Der skal bruges 2 nye turneringsledere, da der er to 
der stopper. 

• Bestyrelsen foreslår, inspireret af seniorerne, at der 
afholdes førstehjælp/hjertestarter kurser i vinter. 

Alle 

13. Medlemsmøde • 26. november 2012 kl. 19.00 i klubhuset. 

• Følgende punkter er på dagsordnen: 
Medlemsundersøgelsen – med deltagelse af Kim 
Uldahl fra DGU. 
Diskussion af forretningsplan for OGK 2016. 
Orientering fra bestyrelsen om 2013. 
 
LK har ansvaret for Power Point præsentation. 

Alle 

14. Næste møde • 12. november 2012 kl. 17.00 i klubhuset.  

 


