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Bestyrelsen 

Mødereferat 
Tid og sted: Deltagere: 

17. januar 2013 kl. 19.00  

Hos NE (Skovsangervej 1) 

 

 

 

 

 

Mødeleder: Niels Erik Hvillum 

Referent: Karen Frederiksen 

 

 

Niels Erik Hvillum – NE 

Søren Casparij – SC 

Gert Elkjær – GE 

Lynge Kjeldsen – LK 
 

 

 

 

Niels Vestergaard – NV 

Vivi Grangaard – VG 

Kenneth Rosendahl - KR 

Karen Frederiksen – KF 

Karsten Bjergø – KB 

 
 
 

 
Punkt på dagsorden: Indhold: Ansvarlig 

1. Godkendelse af referat • Referat fra mødet 12. november 2012 blev 
underskrevet. 

• Virksomhedsplan 2013-2016 blev underskrevet. 

KF 

2. Økonomi • SC fremlagde 1. udkast årsregnskab 2012, som 
viser et overskud på ca. 350 t.kr., hvilket er 250 t.kr. 
bedre end budgettet. 
SC vil nu i samarbejde med vores interne revisor 
Steen Mikkelsen arbejde videre med regnskabet. 

• 1. budgetudkast for 2013 blev gennemgået, og 
hænger nogenlunde sammen. Der er dog udgifter 
der ikke er indarbejdet i budgettet endnu. 
I løbet af de næste 14 dage, vil SC kontakte de 
enkelte budgetansvarlige for en gennemgang af 
delbudgetterne. 
Det blev besluttet, at afskaffe det lille 
indmeldelsesgebyr på kr. 300. 

• Der skal investeres for 1,4 mill. kr. i maskiner i 
2013. SC arbejder med en eventuel finansiering af 
investeringerne. 

SC 

3. Orientering om banen • Der er pt. ca. 1.000 muldvarpeskud på banen. 
 
Der skal tyndes ud i trægruppen ved hul 13 så der 
kan komme mere vind/luft og sol til greenen. 
Greenen er angrebet af svamp. 

• Baneforbedrings forslag m.m skal på hjemmesiden 
inden udgangen af februar. 
 
Vores fjernlager hos Erling Sørensen er tømt, så vi 
nu udelukkende bruger fjerlageret på Malteseje. 

• Anlægning af Øst terrassen er i gang. Der er flyttet 
jord og støbt sokkel. Tegningerne blev fremlagt, og 
lægges på hjemmesiden. 

KB/NV 

4. Nyt fra kontoret • Vi har haft besøg af Arbejdstilsynet. Meget positivt 
møde.  
Der skal opsættes en afdækning nederst på dækket 
i maskinhallen, så folk der færdes i selve hallen ikke 
risikerer at få noget i hovedet.  

KF 
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Bestyrelsen 

Punkt på dagsorden: Indhold: Ansvarlig 

• Der arbejdes med at designe en ny hjemmeside, 
der skal være i luften til sæsonstart. 

5. Medlemsmøde • Alle var enige om at det var et godt og positivt 
møde. 
Bestyrelsen arbejder videre med de forskellige 
ideer fra medlemsundersøgelsen. 
I forbindelse med medlemsundersøgelsen, havde 
flere medlemmer givet udtryk for, at der gerne ville 
deltage i frivilligt arbejde. 
VG har modtaget mailadresser på de pågældende 
medlemmer fra DGU, og sende disse til de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. 

SC 

6. Sponsorer • GE har besøgt samtlige banesponsorer og de fleste 
af vore andre sponsorer op til jul. 
Der er nu udarbejdet en ny sponsoroversigt. 
Hul 2 samt flagene på bag-9 er ledige sponsorater. 
 

• GE har udarbejdet en ny sponsorkontrakt som vil 
blive brugt fra 2013. 

• Der er fremstillet en folder til nye sponsorer, og der 
arbejdes pt. med et tillæg til denne. 

• Der skal læses korrektur på alt af mindst to 
personer. 

GE 

7. Markedsføring • Deadline til Golfen 1. udgave 2013 er 4. februar 
2013. 
De enkelte udvalg skal aflevere indspark til NE’s 
årsberetning senest 1. februar 2013.  

• Kvickly event – bemandingsplanen blev delt ud.  
LK har ansvaret for at udarbejde et opstartstilbud til 
brug i Kvickly weekenden. 

• En ny udgave af ”Kom og besøg os….” (folder) er 
på vej. 

GE 

8. Repræsentantskabsmøde 
2013  

• SC deltager i DGU’s repræsentantskabsmøde 
fredag, med et indlæg om Odder Golfklubs tiltag i 
forbindelse med afholdelse af Golfens Dag. 

Alle 

9. Golfers Only DGU • OGK ønsker ikke at deltage i rabataftalen. NE 

10. Trænersituation • OGK har pt. annonce på PGA’s hjemmeside hvor vi 
søger en hjælpetræner. Der er ansøgningsfrist 31. 
januar 2013.  

KF 

11. Nicolai Ladefoged • SC og KR tager en snak med Nicolai Ladefoged 
omkring hans engagement i klubben i.f.m at han 
turner pro. 

SC 

12. Østjysk Golfring • OGK har formandskabet i ØGR i 2013. 
Finalen i Ringmaster afvikler derfor på vores anlæg 
den 18. august 2013.  

• Skanderborg er indtrådt i ØGR fra og med 2013.  

KF/NE 

13. Næste møde • Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 i klubhuset.  

 


