
SENIORKLUBBEN – ODSHERRED GOLFKLUB 

 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 19. maj 2022  

Deltagere:  Kurt, Maybritt, Lone, Per, Erik, Gert - Afbud:  Kalle  

 

1. Medlemsstatus 

Pt. 179 medlemmer (incl. 1 passiv). 12 nye medlemmer. Erik sender opgørelse med fordeling på      

9- og 18-hulsbanen. 

 

2. Økonomi 

Ser fornuftig ud, ja lidt for god efter ”kasserens opfattelse”. 

 

3. Kalle holder ”pause” 

Kalle har bedt om at blive fritaget for opgaver for et stykke tid, undtagen startlisten til fredagsgolfen 

Meddelt han stopper som formand ved næste årsmøde. 

 

4. Forårsturneringen 20. maj 

Alt er på plads 

 

5. Hyggeturnering 17. juni 

Spilles som Teaxas-Schramble. Ingen tilmeldingsgebyr som flg. af den gode økonomi. 

Budget ca. 10.000 kr. Præmier: 5 præmier på 18-huller og 3 på 9 huller. Hotel HøjbySø  sponsorerer. 

 

6. Sommerturnering og fest 12. august 

Pris 275 kr.  incl. spil og fest. Ved festen: Velkomstdrink, 1 glas hvid- og rødvin samt middag, 

Præmier aftales nærmere når vi kender deltagerantallet. 

 

7. Status på bustur 

Lone fremlagde flere forslag. Forsøges gennemført 15. september, Næstved golfklub valgt. Har 18- 

huls- og 6-hulsbane. Lone undersøger om vi kan spille 6 huller på par 3-banen to gange.  Vi spiller kl. 

10,00, mødetid i klubben 07,15. Hjemkørsel kl. 17,00. Deltagerantal: max. 56 - minimumskrav for 

gennemførelse 35. 

Deltagerpris:  390 kr. (18-hulsbanen) – 240 kr. (par 3-banen). Seniorklubben betaler bussen.  

PS! Efter mødet er datoen ændret til 9. september, og andet busselskab er også valgt. 

 

8. Krav til evaluering af fredagsturnering flyttes til torsdage 

Vi fremsætter krav til ”hovedklubben” om vi vil have en statistik (rapport) omkring konsekvenserne 

af flytningen fra fredag til torsdag samt deres kommentarer hertil. 

 

9. Organisering og roller frem mod 2023 

Lone: Overtager Eriks kasserer-job, samt kortbane ansvar 

Kurt:  Fredagspil + sponsorer 

Per:    Formandsjobbet 

Maybritt: Hjemmeside (reserve kortbanen) 

Gert: Referent + sponsorer 

OBS!!!!  Alle overvejer at finde kandidat til nyt ”yngre” medlem, som evt. kunne påtage sig 

næstformandsjobbet 



 

Børge E vil godt hjælpe omkring fredagsspillet – evt. tillidshverv. 

Maybritt indstilles til nyt medlem af bestyrelsen ved årsmødet, hvorfor ny suppleant skal findes.  

Kalle = tillidshverv til fredagsgolf 

 

10. Eventuelt 

Nyhedsbrev lægges på hjemmesiden. Per skal have adgang til at kunne rette i golfbox. 

 

11. Næste møde 

29. august 2022 kl. 10,00 

    

        Referent 

        Gert 

 

 

 

 


