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REFERAT 

af bestyrelsesmødet 
i 

ØRNEHØJ GOLFKLUB 
Mandag den 12. december 2022 kl. 17.00 

 
Tilstede ved bestyrelsesmødet var: Claus Brynaa, Søren Bols, Mette Ruge, Kim Johansen, Per 
Nielsen, Søren Kuch Svenningsen, Rasmus Amandusson og Lisa Bergmos. Afbud: Christian Skou 
Nielsen. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 14. november 2022 blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
 
Banen: 
Vinterbanen er sat i gang, der er sat teestedkasser ud og de hvide flag er fjernet. Der er faldet sne 
så derfor har greenkeeperne nu hegnet greens ind, idet de der kører på langrendsski skal køre 
udenom greens. 
De første sæsonmedarbejdere er sendt hjem, og de resterende greenkeeperne holder fri fra 16. 
december. Der vil være en vagtordning i tilfælde af der opstår problemer, ellers er planen er at de 
først kommer ind igen i uge 2. 
Greenkeeperne har et ønske om årligt at topdresse fairway med 5 cm. sand. Hvis alle fairways skal 
topdresses skal der bruges 1.200 tons sand og indlejes maskiner hertil. Da det er et stort projekt, 
så indhenter Frantz priser til bestyrelsen, så de kan tage stilling til om og hvornår det eventuelt 
skal sættes i gang. 
 
Stormøde den 6. december: 
Det var et fint møde med de respektive klubber i klubben samt udvalg. De ønsker som kom frem 
vil blive behandlet på bestyrelsesmødet i januar 2023. 
 
3. Økonomi, budget og medlemstal  
Budgetopfølgningen for november 2022 blev gennemgået, der er fortsat en del forskydninger, 
men det foreløbige resultat ser fint ud. 
Der er fortsat 1.600 medlemmer. Der er venteliste til 2023, dels til etablerede spiller og dels til 
nybegyndere. 
Det foreløbige budget for 2023 blev gennemgået, der skal fortsat ske nogle tilrettelser inden det 
godkendes. 
 
4. Eventuelt. 
Det blev besluttet at forsøge at lave nogle små grupper af frivillige til forskellige opgaver. 
Opgaverne skal ikke løbe hen over sæsonen, men gerne kun så det vil være til at overskue. Frantz 
spørges om hvilke opgaver der vil være egnede. 
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5. Næste møde. 
Bestyrelsesmøde den 9. januar 2023 kl. 17.15 
 
 
Som referent 
 
Lisa Bergmos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 
 


