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Bestyrelsen 

Mødereferat 
Tid og sted: Deltagere: 

20. august 2012 kl. 17.00  

I klubhuset 

 

 

 

 

 

Mødeleder: Niels Erik Hvillum 

Referent: Karen Frederiksen 

 

 

Niels Erik Hvillum – NE 

Gert Elkjær – GE 

Lynge Kjeldsen – LK 
 

 

 

 

Afbud: Søren Casparij - SC 

 

 

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 16. maj 2012 blev underskrevet. KF 

2. Økonomi • Regnskab pr. 31. juli 2012 følger budgettet.. KF 

3. Orientering om banen • Greens er rigtig ode pt. Der klippes med 450 klip pr. 
meter hvilket betyder at de to greenklippere kører 
meget langsomt. Kvaliteten er til gengæld i top.  
Det er ikke muligt at klippe alle 18 greens med en 
enkelt klipper med mindre antallet af klip sættes 
ned i 200 klip pr. meter. 
Fairway klippes 3-5 gange om ugen. 
Vi har fået tørkepletter nogen steder på banen, men 
ellers har vejret været med os i år. 

• Vi har haft mange maskinnedbrud i år. Tre 
maskiner er pt. ude af drift, og er for dyre at sætte i 
stand. 
KB og SC er ved at kigge på økonomien omkring 
maskinudskiftning, men sagen er ikke afklaret 
endnu. 
Der ses både på leasing og køb. KR forslog at man 
også kiggede på ”brugte” leasingmaskiner, dvs. 
maskiner der f.eks. har været leaset ud til anden 
side i 2-3 år.  

• Baneudvalget indstiller at 2013 skal fredes til 
spillerne uden store omlægninger. 
Der foreslås, at man over de næste tre år laver nye 
teesteder (så vi har tre pr. hul), og forbedrer dem vi 
har. Det vil koste kr. 200.000 pr. år. 
Derudover foreslår baneudvalget at man går i gang 
med øst terrassen i 2013. 
KB laver et økonomisk overslag og laver tegninger 
til næste møde. 
 
Maskinerne har første prioritet. 

KB/IN 

4. Nyt fra kontoret • Vi har pt. 1.021 fuldtidsmedlemmer. Heraf er 65 
juniorer og 82 prøvemedlemmer der har fået 
banetilladelse. 
Der er 48 prøvemedlemmer der mangler 
banetilladelse. 
Herudover har vi 70 fleksible medlemmer. 

KF 
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Bestyrelsen 

Punkt på dagsorden: Indhold: Ansvarlig 

5. Prøvemedlemmer • 70 af 132 prøvemedlemmer har svaret på et 
spørgeskema der har været udsendt til dem via 
DGU, hvilket må siges at være en tilfredsstillinde 
procentdel. 
LK fremlagde resultatet. 
Tilfredsheden er stor. Ca. 74 % af dem der har 
svaret vil sandsynligvis melde sig ind i klubben. 
Der er en meget stor ros til stemningen i klubben. 
En del var utilfredse med manglende undervisning 
og et for lavt informationsniveau. 
Forespurgt om grunden til at man valgte at blive 
prøvemedlem i Odder Golfklub, svarede ca. 90 % at 
det var pga. tilbuddet på de kr. 3.000. 
For at samle op på den manglende undervisning, vil 
Christian Møller arrangere fællestræninger i 
september måned, udelukkende for 
prøvemedlemmer og uden beregning. 
For at forbedre informationen udarbejder 
begynderudvalget en Håndbog for Begyndere. 
 
LK laver et indlæg til hjemmesiden omkring 
undersøgelsen og det efterfølgende dialogmøde. 

• Alle bestyrelsesmedlemmer skal inden næste møde 
overveje, om der skal gives specialtilbud for 2013, 
til de prøvemedlemmer der melder sig ind. 

LK 

6. Medlemsundersøgelse • Kim Uldall fra DGU har udarbejdet et foreløbigt 
spørgeskema til udsendelse til alle aktive 
medlemmer. 
Skemaet blev nøje gennemgået, og KF sender 
rettelse og tilføjelser til Kim Uldall.  
Når skemaet er endelig godkendt sender DGU det 
ud til medlemmerne. Dette forventes at ske i løbet 
af september, med en svarfrist på ca. 3 uger. 

LK 

7. Golfen • Kun et enkelt medlem har udtrykt utilfredshed med, 
at Golfen nr. 2 2012 kun er udkommet elektronisk. 
Bestyrelsen vil dog gerne undersøge alternative 
mulighed for at sende Golfen ud til medlemmerne, 
så KF udarbejder et økonomisk oplæg på dette. 

Alle 

8. Orientering fra udvalg • LK indkalder til møde med Klubber i Klubben i 
samarbejde med VG. 

• Markedsføringsudvalget og begynderudvalget 
holder efterårsmøder ultimo september. 

• GE og VG udarbejder udkast til kontrakt med 
turneringssponsorerne. 

• KF sender liste over de medlemmer der pt. er 
registreret som frivillige, til alle 
bestyrelsesmedlemmer. Listen skal gennemgås 
nøje og returneres til KF så der kan sendes  
indbydelse til De frivilliges Turnering.  

• Golfens Dag afholdes 14. april 2013. 

Alle 

9. Medlemsmøde • Afholdes 26. november 2013 kl. 19.00 Alle 

10. Næste møde Mandag den 8. oktober kl. 17.00 i klubhuset. Alle 
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Punkt på dagsorden: Indhold: Ansvarlig 

11. Udestående punkter • På næste møde der snakkes om indskud.  

12. Eventuelt • Der er problemer med at huske at råbe FORE hvis 
man slå skævt når man står på driving range samt 
på par-3 banen. 
Der skal opsættes skilte på boldkasserne med en 
reminder. 

Alle 

 


