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1. Valg af dirigent. 
 

Bestyrelsen foreslog Anders Quistgaard som dirigent. Anders gjorde opmærksom på, at han som 

bestyrelsesmedlem ikke var det oplagte valg, men han forudsat at generalforsamlingen ønskede det, 

ville han gerne ville påtage sig hvervet.  

 

Anders blev herefter valgt som dirigent. Indkaldelsen var ikke sket rettidigt, men henset til at der i 

forbindelse med forrige arrangement også blev indkaldt, men hvor generalforsamlingen ikke blev 

afholdt, var der enighed om, at generalforsamlingen anses for rettidigt indkaldt.  

 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens aktiviteter i det forløbne år 
 

Der har i 2018 været afholdt 6 bestyrelsesmøder og 6 “sommer” -og 3 “vinter arrangementer. Erhvervsklubben 

havde 66 medlemmer i 2018, fordelt på en masse forskellige brancher. 

Forløbet af aktiviteterne i 2018 har foruden netværksgolf omfattet besøg hos medlemsvirksomheder, hvor der 

har været mulighed for at få et indblik i forskellige brancher og forretningsformer. 

Vi kan i bestyrelsen med tilfredshed konstatere, at der har været en god opbakning til arrangementerne, ca. 30-

40 deltagere til hvert arrangement, hvilket vi tager som udtryk for, at programmet og valget af 

værtsvirksomheder har medlemsvirksomhedernes interesse. 

Vi lagde ud hos Simgolf Fyn den 20. marts 2018, hvor der var mulighed for at få banket ”vinterrusten” af, og 

ønske hinanden en god golfsæson. 

Den 18. april 2018 var Palle Pedersen vært med MultiLine, hvor generalforsamlingen tillige blev afholdt og 

masser af hygge og god mad i den nye Audi Lounge på Odense Stadion. 

Onsdag, den 15. maj 2018 var det Carsten Eriksen fra Svane Køkkenet Odense som var vært ,  

efter en golfrunde var der spændende indlæg i Svane Køkkenet’s flotte udstilling. 

Den 12. juni 2018 var Bronze Design v/Lone Nijenkamp og Muchbettergolf v/Tomas Jensen, som var vært. Det 

var endnu et godt arrangement, med flot deltagelse i Bronze Designs lokaler og indlæg om Badmintonspilleren 

Viktor Axelsen’s verden. 

 



 

 

  

Det første arrangement i efteråret 2018 blev afviklet den 14. august, Nordea ved Freddy Skov  

var værter, og vi fik efter 18 hullers golf, et super indlæg om Bank, pension m.m. som vi alle kunne bruge. 

Det sidste “sommer” arrangement i 2018 var også et super arrangement med Albani v/ Jørgen Eriksen som 

værter, hvor vi så de de “ædle” dråber blive til samt et super spændende indlæg  

fra Jørgen. 

Som noget nyt arrangerede bestyrelsen i alt 3 vinter arrangementer i sæsonen 2018. 

1. spændende arrangement var den 2. november hvor Rikke Thorborg viste os rundt i et  

spinder nyt Hotel Odeon. 

2. arrangement var den 13. december i form af vores vellykket Julefrokost på Eydes, med god mad og hyggeligt 

samvær, som blev fuldt op af en omgang pool ved Sharks Poolhouse. 

3. vinterarrangement var den 19. februar med en god og spændende Ishockey kamp mellem OIK og Rungsted, 

ikke med det bedste resultat, men OIK kampene for det og gav os en god kamp. 

Bestyrelsen vil gerne høre generalforsamlingens holdning til disse vinterarrangementer. 

Odense Eventyr Golf Klubs elite- og ungdomsarbejde modtager hvert år et betragteligt beløb fra 

Erhvervsklubben, hvilket også var tilfældet i 2018. Beløbet var endda en del højere ind tidligere, som er 

afstedkommer omlægningen til en selvstændig forening. Det har plan andet resulteret i lavere administrations 

omkostninger. Alt dette kan ses når vi når til gennemgang af regnskabet. 

Der har i løbet af 2018 og til indgangen af 2019, været et mindre frafald i sponsorer i Odense Eventyr Golf, og 

dermed også et fald i medlemmer i vores Erhvervs Klub. Faldet af medlemmer fra sponsorerne, samt et par 

andre udmeldinger gør at vi - som det ser ud lige nu, er 52 medlemmer vores Erhvervs Klub. 

Det vil afstedkomme en del lavere beløb til støtte for vores junior- og elite afdeling, men vi beder her om en 

åben debat på denne generalforsamling. Hvordan kan øge antallet af medlemmer? 

Til sidst vil vi fra bestyrelsen gerne rette en stor tak til Rikke Thorborg og Vibeke Søllested for praktisk 

assistance i forbindelse med tilrettelægning og afvikling af vores arrangementer. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt enstemmigt. 



 

 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 

Regnskabet blev gennemgået. Årets resultat for 2018 blev et overskud på kr. 152.888,00.  Beløbet anses for 

yderst tilfredsstillende og tilgår iht. vedtægterne Junior og Elitearbejdet i OEG. 

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.  

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingentet 
 

Budgettet for det kommende år blev gennemgået. I budgettet forventes et overskud ud fra det nuværende 

medlemstal på kr. 116.000,00. 

Budgettet blev godkendt enstemmigt. 

Kontingentet på kr. 3.000,00 fastholdes.  

5. Forslag fra bestyrelsen 
 

Der var ingen indkomne forslag.  

6. Forslag fra medlemmerne 
 

Der var ingen indkomne forslag.  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

Den nuværende bestyrelse svar indstillet på at modtage genvalg. Der var ikke andre der ønskede at stille op.  

Rikke Mølhave, Thomas Axelsen, Hans Henrik Søllested, Kristian Jais Hansen samt Anders Quistgaard udgør 

således fortsat den siddende bestyrelse. 

8. Eventuelt 
 

Under eventuelt blev der særligt drøftet hvordan vi fortsat tiltrækker medlemmer til Erhvervsklubben. Der var 

flere gode forslag fra medlemmerne og der udspandt sig en rigtig god drøftelse – bestyrelsen noterede sig flere 

af forslagene, sådan at der bliver fulgt op og arbejdes videre på at skabe de bedst mulige rammer for 

Erhvervsklubben.  

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.  

Dirigenten: 

Anders Quistgaard 

 

 


