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Bestyrelsen 

Mødereferat 
Tid og sted: Deltagere: 

16. maj 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 – KS 

 
 
 

 
Punkt på dagsorden: Indhold: Ansvarlig 

1. Godkendelse af referat • Referat fra mødet 20. marts 2012 og 16. april 2012 
blev underskrevet. 

KF 

2. Forretningsorden • Forretningsorden blev fremlagt, godkendt og 
underskrevet uden ændringer. 

KF 

3. Økonomi • Regnskab pr. 30. april 2012 følger budgettet. 

• Det blev besluttet at investere i ny ovn og køler til 
køkkenet. 

SC/NE 

4. Orientering om banen • Hul 13 er taget i brug i dag. 
Foråret har været for koldt til at give optimale 
betingelser for de nye greens. De ordinære 
græsser, som klart er i overtal på de nye greens, 
kræver lang mere varme end den etårige, derfor har 
de nye greens været lang tid om at komme i gang. 

• Hul 4 skal ligge 2-3 måneder mere. 

• Der er klippet med de nye greenklippere i 14 dage. 
Der er stor tilfredshed med klipningen som er langt 
tættere end klipningen med de gamle klippere. 

KB 

5. Nyt fra kontoret • Der er pt. 127 prøvemedlemmer. 

• KF fremlagde forslag til kriterier for Long Distance 
medlemskab: 
1. Fuldgyldigt medlemskab af godkendt DGU klub. 
2. Skal have bopæl minimum 75 km fra Odder. 
3. Kontingent 50 % af seniorkontingent. 
4. Ingen indskud. 
5. Kan ikke være medlem af klubber i klubben.  
Kriterierne blev godkendt. 

KF 

6. Nyt handicapsystem • KF gennemgik kort de ændringerne i 
handicapsystemet der træder i kraft 2. juli 2012.  

• Ole Willemann og KF har lavet et oplæg til 
bestyrelsen med forslag til tællende turneringer 
mm. Dette oplæg finpudses og lægges 
efterfølgende på hjemmesiden. 
Ole Willemann og KF vil orientere Klubber i 
Klubben om ændringerne, samt afholde en 

KF 
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Bestyrelsen 

Punkt på dagsorden: Indhold: Ansvarlig 

orienteringsaften i klubhuset. 

7. Trænerkapacitet • Christian Møller og Mai Schødt har kørt 
begynderundervisningen med henholdsvis 
fællestræninger og individuelle lektioner. Tage 
Iversen har stået for regelundervisningen. 
Det store pres på CM er et problem, da det ikke er 
muligt for etablerede spillere at få tider hos ham. 
CM bedes lave et oplæg omkring 
træningskapaciteten i Odder Golfklub fremover. SC 
kontakter CM. 

SC 

8. Markedsføring • Tilbuddet på kr. 3.000 for prøvemedlemskab er 
blevet en stor succes.  

• Golf & Burger, som er ment som en appetitvækker 
omkring golfspillet, går efter planen. GE får 
produceret flyers til udlevering til vore sponsorer. 

• Der et pt. 19 medlemmer der er kommet med et nyt 
prøvemedlem. 

• GE følger op på annonceringen på Jyllands-
Postens webavis. 

• Folderen ”Besøg os i Odder Golfklub” skal 
moderniseres. GE har ansvaret. 

• Markedsføring i 2013 drøftes på strategimødet i 
juni. 

GE 

9. Strategimøde • Forretningsplanen og vedtægterne gennemlæses 
inden mødet. 

• SC udfærdiger dagsorden til strategimødet og 
sender ud til den øvrige bestyrelse. Derefter tages 
stilling til, om der er andre end CM der skal inviteres 
til at deltage. 

• Strategimødet skal munde ud i en opdateret 
forretningsplan. 

SC 

10. Orientering fra udvalg • Begynderudvalget: 
Der laves et kæmpearbejde i udvalget med alle de 
nye prøvemedlemmer. Stor ros til begynderudvalget 
fra hele bestyrelsen.  
Det forventes at presset på par-3 banen aftager i 
løbet af 3 uger. 

• Juniorudvalget: 
Stor tak og anerkendelse til de frivillige der hjælper 
med træningen af minijuniorerne. Der er pt. så 
mange minijuniorer, at vi har måttet dele dem i to 
hold. 

• Eliten: 
IN fremlagde resultatet af den første spillerunde i 
danmarksserien. 

• Turneringsudvalget: 
Der skal udarbejdes retningslinjer for hvad det 
indebærer at være turneringssponsor. GE tager en 
dialog med de turneringssponsorer vi har pt. 

Alle 

11. Næste møde 18. juni kl. 17.00 – kl. 22.00, strategimøde 

20. august kl. 17 – kl. 20.00 bestyrelsesmøde 

Alle 
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Bestyrelsen 

Punkt på dagsorden: Indhold: Ansvarlig 

12. Eventuelt • Der er problemer med at huske at råbe FORE på 
par-3 banen. KB sætter et skilt op ved 1. tee med 
en opfordring til at huske det. 

Alle 

 


