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REFERAT 

af bestyrelsesmødet 
i 

ØRNEHØJ GOLFKLUB 
Mandag den 9. januar 2023 kl. 17.15 

 
Tilstede ved bestyrelsesmødet var: Claus Brynaa, Søren Bols, Christian Skou Nielsen, 
Mette Ruge, Kim Johansen, Per Nielsen, Søren Kuch Svenningsen, Rasmus Amandusson og Lisa 
Bergmos.  
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 12. december 2022 blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
 
Banen: 
Greenkeeperne har afviklet ferie/afspadsering. Det har være meget fugtigt på banen så det har 
været vanskeligt at køre med maskinerne. Vintergreens er blevet tromlet. På greens er der 
kommet lidt skimmelpletter, men ikke noget der endnu er et problem. Der er fældet et træ 
mellem hul 12 og 18 som er en del af klargøringen til omlægningen af hul 12 til efteråret. 
På sidste møde har greenkeeperne et ønske om årligt at topdresse fairway med 0,5 cm. sand. Hvis 
alle fairways skal topdresses skal der bruges 1.200 tons sand og indlejes maskiner hertil. Der er nu 
indhentet priser. Sand der skal anvendes er 0-2 mm vasket sand pris kr. 110.000, -. Leje pr. dag af 
maskiner kr. 3-4.000,-, skal bruges i 3 til 4 uger. Mulighed for at investere i maskiner til spredning 
af sandet og en traktor hertil vil være godt 1.mill.  Begge maskiner kan anvendes til andre formål. 
Christian Skou Nielsen går tilbage til greenkeeperne, idet der skal laves yderligere beregninger og 
dokumentation. 
 
Stormøde den 6. december: 
Bestyrelsen gennemgik de ønsker der var fra klub i klubberne i forbindelse med stormødet i 
december. 
Kaninklubben ingen ændring. Eliten får 5 tider søndage fra kl. 12.00 i for og efterår, ellers ændres 
det til tider skiftevis tirsdage og fredage fra kl. 16.30.  Juniorerne får banetræning om torsdagen på 
9-hulsbanen og en 4 – 5 gange lukkes 9-huls banen lidt før, så der kan startes på flere huller. 
Dameklubben afvikler i år Åben Damedag onsdag den 31. maj og lørdag den 10. juni gunstart i 
forbindelse med deres 30-års jubilæum, ellers ingen ændringer. Herreklubben bibeholder de tider 
de har haft i 2022, inkl. boldrendetiderne 14.52, 15.22 og 15.52. Seniorklubben får 30 minutter 
ekstra på 9-hulsbanen. 
 
Planlægning af ansættelse i stedet for Lisa 
Lisa har meddelt at hun stopper til 1. september 2023, hvor hun kan gå på pension. Sidste 
arbejdsdag bliver den 30. juni 2023, hvor efter der skal afspadseres og afvikles ferie. Der er nedsat 
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en arbejdsgruppe bestående af Claus Brynaa, Søren Bols og Lisa til at få lavet et jobopslag og til at 
finde en afløser. 
 
Generalforsamling 2023. 
Generalforsamlingen blev fastsat til den 21. marts 2023. Der tages kontakt til Stephan Muurholm 
og Peter Kellmer omkring henholdsvis dirigent og revisor. 
På valg er Kim Johansen, Per Nielsen, Søren Bols og Christian Skou Nielsen. Mette Ruge har 
meddelt at hun ikke genstiller op som suppleant. 
 
3. Økonomi, budget og medlemstal  
Budgetopfølgningen for december 2022 blev gennemgået, der mangler dog nogle 
udgiftsposteringer før tallene er endelige, men det ser ud til at det bliver overskud. 
Der er fortsat 1.600 medlemmer.  
Regnskab for 2022 og budget for 2023 forventes færdigt til bestyrelsesmøde den 13. februar. 
 
Nyt fra sekretariatet. 
Der er indsamlet ikke mindre end 28.000 til momskompensationen. 
DGU’s holder repræsentskabsmøde lørdag den 25. marts i Odense. 
Finn Salk bliver 65 år den 14. januar. 
 
4. Information fra udvalgene v/udvalgsformanden. 
 
Hus-og byggeudvalget v/Søren Bols:  
Der mangler priser på glasskydedøren til klublokalet samt overslag på tagene. Priserne forventes 
klar til mødet den 5. februar. 
 
Sponsorudvalget v/Søren Kuch Svenningsen  
Der mangler medlemmer til sponsorudvalget, idet Ole Bjørn har meddelt at han ikke har tid til at 
deltage. 
 
Regel- og handicap v/Kim Johansen 
Der er kørt en HCP- revision på alle klubbens medlemmer, 49 medlemmer har et HCP som 
systemet henleder udvalgets opmærksomhed på, 6 af disse har et HCP, som er for højt. Hos resten 
er HCP for lavt. Regel og handicap udvalget har set dem igennem, og har ikke fundet anledning til 
at kontakte medlemmerne. Skønsmæssig regulering kan finde sted på udvalgets initiativ. 
Skønsmæssig regulering kan også finde sted efter anmodning fra spilleren. Anmodningen skal 
være skriftlig og begrundet. En skønsmæssig regulering kan dog først foretages efter, den berørte 
spiller er orienteret herom, og har haft lejlighed til at udtale sig om de påtænkte regulering. 

 

Turneringsudvalget v/Rasmus Amandusson. 
Der indkaldes til et udvalgsmøde med repræsentanter fra klub i klubben til møde i februar, hvor 
sæsonens turneringer fastlægges og i hvilken form de skal afvikles under.  
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Baneudvalget v/Christian Skou Nielsen 
Har været taget op under punkt 2. 
 
Fastholdelse v/Søren Bols og Mette Ruge 
 Intet. 
 
5. Eventuelt. 
Intet. 
 
6. Næste møde. 
Bestyrelsesseminar den 5. februar kl. 8.30 
Bestyrelsesmøde den 13. februar 2023 kl. 17.15 
 
 
Som referent 
 
Lisa Bergmos 
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Bilag:  
Baneudvalgsliste 
 
 

Prioritering 

 

Opgave 

 

Forventes færdigt 

1. 

 

 

Færdiggørelse af stier inkl. 25-26 
og 26-27 
Opretning af højreside hul 11 
Lukning af 4 bunker venstre side 
hul 13 og læbælte i fairway 

Færdig sommer/vinter 

 

2. 

Opretning af bænkene. 
Forbedringer/ forskønnelse på 
hul 1, 10, 19. Særligt hul 10 
mangler.  
Nye dræn foran green 9 og 16 
 

Løbende gennem sæsonen 

Det er målsætning for os at nå 
disse projekter, med forbehold 
for vind og vejr. 

3. Hul 12 er et projekt for sig selv.  

 
 


