Referat af bestyrelsesmøde den 20. januar 2010.
Deltagere: Jette Stirø-Larsen, Jens Nielsen, Ove Hansen, Marianne Poulsen.
Baneudvalgsformand Søren Lunøe deltog i mødet under punkt 3f.
Povl Bayer Knudsen.
Afbud:
Ejler Christiansen

1.

Godkendelse af referat og dagsorden.
Referat af mødet den 19. november 2009 blev godkendt uden kommentarer, og
dagsorden til dagens møde blev godkendt.

2.

Opfølgning på regnskab v/kassereren.
Kassereren henviste til det udsendte materiale med saldobalance pr 31. december
2009, budget 2010 samt budget 2011 og tilføjede, at der siden sidst ikke er sket
væsentlig ændringer vedr. 2009, og der forventes kun små justeringer i det fremlagte
resultat for 2009. Ca. halvdelen af indtægtsnedgangen på godt 600 K kr. bliver
opvejet ved besparelser i udgifterne. Dvs resultatet før afskrivninger kan ikke helt
matche afskrivningerne, som det var forventet i budgettet for 2009.
Angående 2010 bemærkede JN, at der vil blive fulgt nøje op på udviklingen i 2010 for
bedst muligt at imødegå de uheldige tendenser fra 2009.
JN gennemgik herefter det fremlagte budget for 2011. Bestyrelsen drøftede
forudsætningerne for budget 2011, og på baggrund heraf besluttedes det, at endeligt
budgetforslag skal foreligge til næste bestyrelsesmøde.
Herefter tog bestyrelsen opfølgningen på regnskabet mm. til efterretning.

3.

Emner til drøftelse/godkendelse.
a. Ordinær generalforsamling den 18. april 2010
Formanden henviste til den fremsendte køreplan for udsendelse af indkaldelse til
generalforsamlingen, herunder udarbejdelse af årsregnskab 2009, bestyrelsens
årsberetning samt budget 2011.
Efter justering af mødetidspunktet for bestyrelsesmøderne i februar og marts
måned godkendte bestyrelsen køreplanen, herunder udsendelse af reminder til
alle udvalgsformænd og formænd for Klubber i Klubben for forslag og bidrag til
bestyrelsens årsberetning.
Videre oplyste formanden, at der er modtaget et medlemsforslag til behandling på
generalforsamlingen under dagsordenens punkt 4.
Formanden efterlyste emner til bestyrelsen, idet der pt. er to vakante positioner i
bestyrelsen samt ingen suppleanter.

Enighed om at emnet skal diskuteres nærmere på næste møde.
b. Medlemsformer og greenfee
JSL og JN henviste til DGU`s regionalmøde, der var afholdt i Korsør tirsdag den
19. januar. Temaet herfra var udviklingen i medlemssammensætningen samt
medlemsformer for golfen både i Danmark og internationalt. Videre var der på
mødet blevet præsenteret det forslag om nye medlemsformer, som DGU`s
bestyrelse vil fremlægge på det kommende Repræsentantskabsmøde den 20.
marts 2010.
Bestyrelsen er enig i, at der er behov for en nærmere vurdering af, hvad der skal
tilbydes af medlemsformer. Derfor besluttedes det, at dette emne bør behandles
på et særligt bestyrelsesmøde, så man på generalforsamlingen i april kan give
medlemmerne er nærmere orientering.
Angående den aktuelle medlemsstatus i OHGK henviste PBK til den udsendte
oversigt og tilføjede, at til trods for en tilgang af 42 nye medlemmer i 2009 var det
samlede antal medlemmer, incl. passive, faldet fra 1208 til 1139, og ved
indgangen til det nye kontingent år 2010 havde været i alt 42 udmeldelser.
Angående evt. samarbejde eller rabatter om greenfee ønsker bestyrelsen, at
klubben viderefører tilbuddene fra sidste sæson og bliver tilmeldt de to
udenlandske systemer Golfhäftet (Sverige) og Golf Fee Card International
(Tyskland) for at tiltrække flere gæster til klubben.
Andre alternativer og forslag ønskes diskuteret nærmere på ovennævnte møde
om medlemsformer – bl.a. på baggrund af en detaljeret statistik over fordelingen
af greenfee gæster, som var fremsendt til bestyrelsen.
c. Tidsbestilling i Golfbox i 2010
Siden 1. november har alle tider dagen igennem været bestillingstider i Golfbox
uden anvendelse af boldrende. Bestyrelsen ønsker et alternativt forslag til
iværksættelse ved sæsonstart til godkendelse på næste møde.
d. Orientering fra Turneringsudvalg
MP orienterede kort og henviste bl.a. til, at turneringsprogrammet for 2010 er
tilgængeligt på klubbens hjemmeside og tilføjede, at tidspunktet for venskabsturneringen hos Ebeltoft Golfklub forventes at blive tredje søndag i august men
endelig dato afventes fra Ebeltoft.
Videre oplyste MP, at udvælgelsen af hvilke turneringer, der skal afvikles med
morgenmad og Gunstart eller tilmeldes til DGU`s landsdækkende turnering –
Synoptik Cup 2010, vil blive foretaget på førstkommende møde i
Turneringsudvalget.
e. Orientering fra Klubhusudvalg
OH oplyste, at der er installeret ekstra el-målere, så el-forbruget kan aflæses
individuelt for klubben, Pro-shoppen og restauranten, hvilket bl.a. vil give en fordel
i forbindelse opgørelsen af momsafregningen.

Videre henviste OH til en nødvendig udskiftning af det store køleskab i
restauranten, samt at både klubhus og terrasse trænger til at blive malet, ligesom
der forberedes til 5 års gennemgangen af nybyggeriet.
f. Orientering fra Baneudvalg
SL oplyste, at alle grave- og banearbejder er forsinket og pt. helt gået i stå pga.
frost og sne, og tilføjede at der havde været sneskader på nogle enkelte træer,
bl.a. på fyrtræet mellem 16. green og 17. teested.
Alle maskiner og køretøjer gennemgår i øjeblikket den almindelige
vintervedligeholdelse.
g. Frivillig arbejdsdag
Formanden henviste til succesen med en frivillig arbejdsdag dagen før
generalforsamlingen i 2009 og tilføjede, at Herreklubben er blevet forespurgt og
har givet tilsagn om at være tovholder på gennemførelsen af en lignende dag
lørdag den 17. april 2010.
4.

Orientering fra formanden og forretningsfører:
Formanden og forretningsføreren henviste bl.a. til:
- Fra og med den 1. april vil arkivrummet blive udlejet til massør Eva Olsen,
der ønsker at tilbyde massage terapi til medlemmer.
- Projektet om Backspin og Selvværd kan desværre ikke gennemføres
- Kontakt til SEAS-NVE med henblik på sponsorat af el-biler giver desværre
ingen resultat til sæson 2010 men foreløbigt tilsagn for sæson 2011
forventes endeligt bekræftet ved opstart af budgetlægning i maj 2010.
- Den fremsendte ansøgning om tilskud fra Vig-festivalen blev afslået.
- Standerhejsning blev fastsat til lørdag den 3. april kl. 11.00.
- DGU har fastsat Golfens Dag 2010 til søndag den 25. april, hvilket er
sammenfaldende med klubbens åbningsturnering, og bestyrelsen
besluttede, at OHGK ligesom sidste år vil få mere ud af at gennemføre
nogle åben hus arrangementer på andre tidspunkter.
- Klubben modtager løbende en del henvendelser om reklame og
annoncering på forskellige hjemmesider, og bestyrelsen tilsluttede sig
ønsket om at være omtalt med rette data på disse hjemmesider, men
større udgifter til bannerannoncering o. lign. skønnes ikke profitabelt.

5.

Eventuelt
Næste møde afholdes onsdag den 17. februar 2010 kl. 16.30 i mødelokalet..

Referent
Povl Bayer Knudsen

