
Referat fra ordinær generalforsamling i Odense Eventyr Golf Klub afholdt den 14. april 2015. 

 

Til stede var 97 medlemmer. Formand Jess Heilbo bød velkommen til alle de fremmødte og ikke mindst til 
klubbens æresmedlemmer Gerda og Niels Ibsen, Erik Laubel, Ruth og Harry Pape Henriksen. 

Han foreslog Ulrich Wiingreen som dirigent, der valgtes med akklamation. 

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling var lovlig indvarslet og dermed 
beslutningsdygtig. Der blev udnævnt 3 stemmetællere: Ulla Kielstrup, Birgit Nørmark og Vibeke Søllested. 
Jan Moosmand var referent. 

 

Formand Jess Heilbo aflagde bestyrelsens beretning, hvortil Poul Erik Sørensen, 968, spurgte ind til årsagen 
til afgang i 2014, og om antallet af vægtede medlemmer var tilfredsstillende ikke mindst for baneejeren. 
Per Martens, 160, udbad sig en uddybning af, om der ville blive taget noget fra de nuværende 
flexmedlemmer og om det var rimeligt at en gæst spiller billigere end et flexmedlem i weekenden. 

 

Formanden oplyste, at vi sjældent får kendskab til årsagen til afgang fra klubben, at der nu engang er det 
vægtede antal medlemmer, der er; men alle betaler det af generalforsamlingen vedtagne kontingent, at 
ordningen med de nuværende flexmedlemmer ikke vil blive berørt, og at en gæst spiller billigere end et 
flexmedlem i weekend. Det er prisen for det lavere kontingent, som et flexmedlem betaler. 

Herefter blev beretningen taget til efterretning. 

 

Kasserer Kenneth Jørgensen gennemgik regnskabet 2014, hvortil Niels Ibsen, 1, kommenterede matchfeen 
til ægteparturneringen og kunne ønske sig at være en Klub i Klubben, Poul Erik Sørensen, 968, savnede en 
sammentællingslinie efter omkostningerne til Eliten, og Christian Engelbrecht, 1344, kommenterede 
trænertimer til Eliten. 

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt. 

 

Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 

 

Der var indkommet et forslag fra et medlem, Eddie Bugge, om frie bolde til alle medlemmer med uændret 
kontingent. Forslaget blev ikke vedtaget. 

 

Kasserer Kenneth Jørgensen gennemgik budgettet for 2015 med uændret indskud og kontingent. Søren 
Nielsen, 2168, spurgte til stigning i udgifterne til Eliten, og hvor resten af trænertimerne er indregnet. Frank 
Frederiksen, 2668, oplyste, at dækningen af størstedelen af omkostningerne til Eliten kommer fra spon-



sorater og Erhvervsklubben, Christian Engelbrecht, 1344, hvor tilskuddet fra Odense Kommune er indregnet 
og Poul Erik Sørensen spurgte til den i forhold til 2014-regnskabet nævnte post kr. 270.000,00, som i 
budgettet var sat til kr. 0. 

 

Kassereren oplyste, at udgifterne netto til Eliten faktisk er mindre i budgettet for 2015 end forbruget i både 
2013 og 2014, at tilskuddet fra Odense Kommune er en del af Juniorarbejdet og budgettet er renset for 
sponsorernes kontingenter, svarende til kr. 270.000,00 i 2014. 

 

Herefter blev budgettet mv. godkendt enstemmigt, 

 

På valg til bestyrelsen var Steen Knudsen, Kenneth Jørgensen, Annette Pihl Nielsen og Kaj Balsner. Sidst-
nævnte ønskede ikke genvalg; men de 3 andre blev sammen med Niels Hunniche valgt til bestyrelsen med 
akklamation, da der ikke var andre opstillede. 

 

Som ny revisor blev valgt Poul Erik Sørensen. 

 

Under eventuelt spurgte Lone J. Nielsen, 2818, ind til arrangementet Tinderbox, hvortil formanden oplyste 
at have været inviteret til et orienteringsmøde. Vi ville blive støjmæssigt generet, og der vil blive trafikale 
udfordringer i de dage, hvor arrangementet finder sted. 

Lars,?, udtrykte ros til bestyrelsen med ordene: ”Jeg var ikke utilfreds tidligere; men nu er jeg meget 
tilfreds”. 

Per Nygaard, 122, foreslog, at Ægteparmatchen evt. på generalforsamlingen næste år blev til en Klub i 
Klubben. 

Niels Hunniche, 2141, opfordrede alle til at opleve elitespillerne på egen bane, når der spilles matcher, 
ligesom der vil blive mulighed for at spille en runde med en elitespiller. 

Niels Ibsen,1, udtrykte ros for den fælles markedsføring ud ad til under navnet Odense Eventyr Golf. 

Søren Nielsen, 2168, ønskede længere åbningstiden i cafeen. 

Formanden opfordrede alle medlemmer til at betale kontingent via PBS, da det letter det administrative 
arbejde. 

Herefter takkede formanden dirigenten for det vel udførte hverv og bad forsamlingen rejse sig for at råbe 
hurra for Odense Eventyr Golf Klub. 

 

JM – referent   Godkendt den      /        2015 

   Ulrich Wiingreen  


