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Bestyrelsen 

Mødereferat 
Tid og sted: Deltagere: 

20. marts 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 

Karen Frederiksen – KF 

Karsten Bjergø – KS 

 

 

 

Afbud: Steen Mikkelsen - SM 

 
Punkt på dagsorden: Indhold: Ansvarlig 

1. Godkendelse af referat • Referat fra mødet 7. februar 2012 blev 
underskrevet. 

KF 

2. Økonomi • Regnskab for februar 2012 ser fornuftigt ud. Det er 
dog svært at udlede det store efter kun to måneder. 

• KF oplyste, at budgettallene bliver lagt ind i 
regnskabssystemet. 

• Estimatet for 2013 blev gennemgået. 
De forslag til kontingent for 2013 der bliver fremlagt 
på generalforsamlingen bliver som følger: 
Seniorer kr. 6.000 
Ungseniorer kr. 3.500 
Juniorer kr. 1.900 
Passive m. indskudsbevis kr. 700 
Passive u. indskudsbevis kr. 1.130 
70+ og fleksible medlemmer kr. 1.800 

• Budgetudkastet for 2012, som blev godkendt på 
sidste bestyrelsesmøde, er ændret pga. yderligere 
omkostninger i forbindelse med omlægning af lån. 
Det nye budget, der udviser et overskud på kr. 
105.000 blev godkendt.  

SM 

3. Markedsføring • Arrangementet i Kvickly forløb virkelig godt. Der var 
mere end 250 personer igennem simulatoren, og 
der blev overrakt præmier til både vindere af 
gavekort og af et prøvemedlemskab onsdag den 
14. marts til intromøde for de nye golfere. 

• Golfens Dag afholdes 15. april 2012. 
Der blev uddelt flyers for Golfens Dag til 
arrangementet i Kvickly, og der vil blive uddelt 
yderligere i forskellige sammenhænge. 
Derudover indrykkes der annonce i Odder Avis. 

• Golf & Burger kører igen i 2012, og starter op i 
påsken. Prisen er hævet til kr. 125. 
KF lægger det på hjemmesiden. 

• Klubben har modtaget et tilbud på annoncering på 
Jyllands-Postens internetavis. Det blev besluttet at 
bruge tilbuddet på prøvemedlemskab i annoncen, 
og GE vil, i samarbejde med Jyllands-Posten, lave 
en geografisk segmentering, så annoncen vil blive 
set i vores målområde. 

• GE laver udkast til hjemmesiden vedr. 
medlemskampagnen til rekruttering af nye 

GE 
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medlemmer. 
GE, IN og KF kigger på konditionerne for 
medlemskampagnen. 

4. Sponsorer • Der kommer sponsor på de nye 
afstandsmarkeringer på boldbakkerne. Der er flere 
muligheder GE undersøger nærmere. 

• Advokatfirmaet Isaksen og Nomanni er ny sponsor 
på par 3 banen. 

• Kosangas ny sponsor på to biler. 

 

5. Orientering om banen • Banen er kommet godt igennem vinteren uden nye 
svampeangreb. De skader der er, stammer fra 
efterårets svampeangreb. 
Der er dybdeluftet, klippet greens to gange, fejet, 
tromlet og gødet. 

• Greens åbner den 25. marts, og der spilles til blå 
flag når der er frost om morgenen. 
Der skal lægges op på alle klippede arealer indtil 
videre. 

• Der skal placeres sigtemærker i form af træer på 
hul 2, 9, 14 og 18. 

• Det har ikke skadet banen at der er kørt med vogne 
i vinter, vi fortsætter forsøget i vinteren 2012/2013. 

• Bestyrelsen har modtaget et brev fra Leif Thomsen 
med et forslag til omlægning af vinterhul 18. 
Baneudvalget har behandlet forslaget, og svaret, at 
vi bibeholder det nuværende hul. 

• Hul 13 og hul 4 skal gødes med en speciel gødning, 
og hul 13 bliver dækket med en dug for at fremme 
væksten.  
KB skriver indlæg til hjemmesiden om hul 13 og hul 
4 snarest. 

KB 

6. Nyt fra kontoret • Der er pt. indmeldt 44 prøvemedlemmer. 

• Det blev principielt besluttet, at der ikke skal betales 
fuldt indskud som Long Distance medlem. 
KF udarbejder kriterier for Long Distance 
medlemskab til forelæggelse for bestyrelsen. 

• Ole Grøn og Jesper Stæremose har sponseret en 
gris til ophængning i forhallen. 
Ideen er, at man, hvis man skulle ramme bunkeren 
på det nye hul 13, giver et lille bidrag i Grisen. 
Ved årets udgang vil Grisen blive tømt og de 
indkomne beløb givet til velgørende formål. Hvem 
der skal have glæde af pengene besluttes af Ole 
Grøn, Jesper Stæremose, Vivi Sørensen og KF i 
fællesskab.  

KF 

7. Generalforsamling • Generalforsamlingen afvikles efter samme køreplan 
som sidste år.  
Formandens beretning afsluttes med et kort indlæg 
fra Christian Møller, Henriette Schødt, KB og KF. 
Ideer til beretning sendes til NE. 
Indkaldelse til generalforsamlingen lægges på 
hjemmesiden 21. marts 2012. 
På valg til bestyrelsen er LK og SM. LK modtager 

Alle 
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genvalg, SM ønsker ikke genvalg pga. alder. 
Bestyrelsen indstiller LK til genvalg og Kenneth 
Rosendahl til nyvalg til bestyrelsen. 
Revisor Ib Thøger ønsker ikke genvalg pga. alder, 
Erling Rovelt modtager genvalg som 
revisorsuppleant. Bestyrelsen indstiller SM til nyvalg 
som revisor og genvalg af Erling Rovelt som 
revisorsuppleant. 
Lotte H. Jensen og Henning Schriver modtager ikke 
genvalg som suppleanter til bestyrelsen. 
LK er ansvarlig for pressemeddelelse efter 
generalforsamlingen. 

8. Vigtige datoer 24. marts Naturdag 

9. april Åbningsturnering 

15. april Golfens Dag 

16. april Generalforsamling 

 

9. Turneringsudvalg • Turneringsfee for 2012 er fastsat til: 
kr. 100 pr. par i parturneringer. 
kr. 50 pr. person i individuelle turneringer. 

VG 

10. Næste møde • 16. april efter generalforsamlingen holdes 
konstitueringsmøde hos NE. 

• 16. maj kl. 17.00 i klubhuset 

• 18. juni kl. 17.00 i klubhuset, strategimøde. 

 

11. Eventuelt •  Alle 

 


