
Bestyrelsens beretning 2016 

Sæsonen 2016 har på mange måder været meget tilfredsstillende for Odense 
Eventyr Golf Klub. Medlemstallet er stabilt og vi kan notere et økonomisk 
overskud i 2016 på 244.000 kr. Kassereren vil senere gennemgå regnskabet 
og forklare, hvordan det har været muligt at opnå dette flotte resultat. 

Vi kan også glæde os over stor aktivitet i udvalgene og i ”klubberne i klubben”.  
De mange frivillige fortjener ros og anerkendelse for en engageret indsats. 
Deres arbejde er til stor gavn for klubben.    

Ved generalforsamlingen i april 2016 blev Kasper Sø valgt ind i bestyrelsen, 
således at der i 2016 igen var fuld besætning med 9 bestyrelsesmedlemmer til 
at tage sig af de mange opgaver.  

En af bestyrelsens fornemste opgaver er at implementere medlemmernes 
ønsker og behov. Nogle indsatsområder kan vi beslutte i bestyrelsen, andre 
må vi nødvendigvis koordinere med baneejeren, 3C Golf, som er vores 
vigtigste samarbejdspartner.   

Vi afholder 4 samarbejdsudvalgsmøder hen over året, hvor restaurant, 
trænere, sekretariat, bane, klubhus og klubben bliver drøftet i en åben dialog, 
således at vi i fællesskab kan træffe beslutninger om ændringer eller 
nødvendige justeringer. 

I 2016 tilmeldte vi os ”Golfspilleren i Centrum”, som er en 
medlemsundersøgelse, hvor golfspillere i 116 danske golfklubber har givet 
deres meninger til kende. I 2016 havde 2/3 af vores medlemmer mulighed for 
at besvare spørgsmålene og bestyrelsen har sammen med 3C Golf 
gennemgået besvarelserne og besluttet følgende indsatsområder: 

- Bedre info fra bestyrelsen om ”klubber i klubben”. 
- Mere info på hjemmesiden om væsentlige greenkeeperarbejde (prikling 

mv.).  
- Fokus på optimering af greens. 
- Mere banekontrol for at sikre et bedre flow på banen. 
- Restauranten. Afstemning af klubbens og forpagterens forventninger. 
- Nye procedurer for oplæring i regler og etikette (begynder/kaniner). 

Når disse tiltag er gennemført, ser vi frem til at antallet af positive 
ambassadører gerne skulle blive øget. 

På et velbesøgt medlemsmøde i januar der blev der givet information om 
Golfspilleren i Centrum og der var indlæg fra udvalgene og information om 
”klubber i klubben”. 



Bane- og miljøchef Torben K. Petersen fra DGU var også tilstede for at berette 
om udfordringerne med at skabe og vedligeholde den perfekte green uden at 
anvende pesticider og andre sprøjtemidler, som man ikke længere må bruge. 

På Eventyr kæmper greenkeeperne både med gåsebiller og svampe. 
Gåsebillens larver er guf for krager og ravne, som ødelægger fairways og 
greens i jagten på et godt måltid.  

Svampearten, Dollar Spot, som nogle af vore greens blev ramt af i 2016, blev 
også omtalt på medlemsmødet. Der findes desværre ikke noget lovligt middel 
mod Dollar Spot. Det eneste der kan hjælpe er gødning, prikling, topdressing 
og vertikalskæring samt at spillerne er omhyggelige med at rengøre sko og 
udstyr, så smitten ikke spreder sig.  

I bestyrelsen har vi tillid til at greenkeeperstaben finder den rigtige løsning på 
de nævnte udfordringer, så vi igen får gode greens at spille på. 

Med hensyn til restauranten er status den, at Birgit & Lars Knudsen har opsagt 
forpagtningsaftalen med baneejeren. Opsigelsesperioden er 2 år, men 3C Golf 
har forsikret os om, at medlemmerne ikke skal være urolige for den del af 
klublivet. 

Situationen vedrørende restauranten/caféen er under behandling. Bestyrelsen 
har efter input fra udvalgene udarbejdet en ønskeliste, som drøftes med 3C 
Golf.  

 

Begynder- og kaninudvalget 

Det er utroligt vigtigt, at nye medlemmer får en god oplevelse, når de starter i 
en klub. Vi er så heldige, at vi har et meget velfungerende begynder- og 
kaninudvalg, der tager sig af dette. At det er velfungerende, får vi et tydeligt 
bevis på, når vi ser på svarene i Golfspilleren i Centrum. Her kommer der en 
ovenud tilfredshed med det miljø, udvalget skaber om aktiviteterne, til udtryk.  

Det eneste punkt, hvor begynderne har givet udtryk for kritik, er mht. den 
formelle regelundervisning. Den har i de senere år været gennemført via 
internettet. Udvalget har erkendt, at det er for upersonligt og, at det giver et 
større udbytte, med god gammeldags undervisning. Derfor er der med 
sæsonen 2017 indført nye procedurer mht. opnåelse af banetilladelser 
således, at det er obligatorisk at deltage i regelmøder i forbindelse med 
erhvervelse af banetilladelse til 9- og 18-hulsbanen. 

Tak til Per og co. for indsatsen i 2016. Vi glæder os over, at I alle fortsætter 
jeres engagerede indsats i 2017. 



Regeludvalget 

Da regeludvalget derfor har fået mere at se til, er dette udvalg blevet udvidet 
med Lone Topp og Christian Engelbrecht, som er godt i gang med at blive 
klædt på til at forestå undervisningen af begyndere og til at være med til at give 
alle klubbens medlemmer den nødvendige information om de omfattende 
regelændringer, der er varslet pr 1.1.2019. 

 

Disciplinærudvalget  

Et andet udvalg, der har lidt med regler – specielt etiketteregler – at gøre, er 
disciplinærudvalget. Det kan nok ikke undgås, at der i en klub med næsten 
1600 medlemmer ind i mellem indtræffer episoder, som vi gerne vil være 
foruden. Vi har faktisk også behandlet et par klager over vore medlemmer på 
fremmede baner. Det er disciplinærudvalgets erfaring, at langt de fleste 
episoder ude på banen har sin rod i langsomt spil kombineret med undladelse 
af at lukke igennem. Vi må nok indrømme, at lige på det punkt er der plads til 
forbedringer. Udvalget håber, at de nye tiltag med mere banekontrol og 
etabling af en starterfunktion på de travle dage kan være med til at give et 
bedre flow i spillet – men det er nødvendigt, at vi alle har et øje på, hvad der 
sker i boldene foran og bag os, samtidigt med at vi koncentrerer os om vort 
eget spil – og handler i overensstemmelse med etikettereglerne. 

 

Juniorudvalget 

I 2016 havde vores juniorafdeling revanche til gode mod Odense Golfklub i den 
prestigefyldte turnering "Slaget om Odense". Turneringen afvikles over 3 dage 
i Ryder Cup format og 12 af vores juniorer spiller med 12 af Odense's juniorer. 
Der spilles om i alt 24 point. Vi fik sejren i hus med en sikker sejr på 16½ - 7½. 
I år spilles turneringen fra den 9. - 11. juni og vi håber igen i 2017 på opbakning 
fra sponsorer og medlemmer.  

Vi har også godt gang i vores yngste afdeling, spirerne, og vi håber vi formår 
at fastholde dem i overgangen til juniorafdelingen, blandt andet med nyt forslag 
fra bestyrelsen, som vi kommer ind på senere på generalforsamlingen. 

Tak til juniorudvalgsmedlemmerne, som gør et stort arbejde med at lave 
arrangementer for vores juniorer. Også en stor tak til Malene Jørgensen som 
igen i 2016 støttede juniorafdelingen med "birdiepenge". Det er vi rigtig glade 
for.  

 



Turneringsudvalget 
 
Turneringsudvalget har afviklet 10 turneringer i løbet af året, inkl. 
ægteparturneringerne, som kører over 5 fredage. 
 
Det samlede deltagertal i disse turneringer har været 1035, og i EventyrUgen 
deltog i alt 620 spillere, heraf 284 gæstespillere. De har bidraget godt til 
Centerets og klubbens greenfee-kasser og til Hotel Odenses omsætning.  
 
Klubmesterskaberne i hulspil blev afviklet i perioden maj til september med 131 
deltagere og der var 75 deltagere med i slagspilsmesterskaberne, som blev 
afviklet i september. 
 
Klubben deltog i Regionsgolf med 5 hold i 2016. Det mest iøjnefaldende 
resultat leverede seniorholdet med Morten Vejlmark som kaptajn. De vandt den 
såkaldte Jysk-Fynske Holdturnering da de slog holdet fra Holmsland Klit, som 
ellers havde fordel af hjemmebane. Flot! 
 
I 2017 har vi tilmeldt yderligere et hold således at vi stiller med i alt 6 hold.  
 
De 3 "klubber i klubben", senior- dame- og herreklubberne har haft en travl 
sæson, ganske som de plejer. Hos tirsdagsseniorerne har der i gennemsnit 
deltaget 73 spillere pr. gang, fordelt på 18 og 9 huller. Onsdagsdamerne havde 
i gennemsnit 41 spillere pr. gang og hos torsdagsherrerne deltog i gennemsnit 
101 spillere pr. gang. Ganske imponerende! 
 
I 2017 afvikles samme antal turneringer som i 2016 – se turneringskalenderen. 
Hvis man i øvrigt kunne tænke sig at blive sponsor af en klubturnering, står 
Steen Knudsen og co. klar med åbne arme.  
 
Kæmpe tak til turneringsudvalgsmedlemmerne for jeres store indsats i 2016. 
 

Eliteudvalget 

Eliten har et stort ønske om at være en del af klubben og har derfor besluttet, 
at der ikke skal købes spillere udefra, men at vi vil benytte spillere, som er 
opfostret i Eventyr.  

Eventyrs tre herre-elitehold var i 2016 repræsenteret i 1. 2. og 4. division og 
opfyldte målsætningen om at forblive i de respektive rækker. I 2017 er 
målsætningen for førsteholdet at komme med i slutspillet om oprykning til 
elitedivisionen.  På holdet spiller bl.a. Peter Launer Bæk og Gustav Frimodt der 
er udtaget til henholdsvis herre- og juniorlandsholdet samt Frederik Andersen, 
der blev professionel i 2016. Dem har vi grund til at være stolte over. 



Dame-eliteholdet bevarede i 2016 deres placering i 1. division og 
målsætningen for holdet i 2017 er at forblive i 1. division.  

 

Man kan læse mere om eliten i årsmagasinet 2017, som i øvrigt indeholder 
mange andre relevante emner om eksempelvis det succesfulde G5 
samarbejde, Top Nordic, nye golfregler på vej, 2016-17 set fra 
greenkeepergården og så videre.   

 

Mens denne beretning skrives, er den nye sæson allerede godt i gang. 
Medlemmerne har mulighed for at deltage i en mangfoldighed af turneringer og 
arrangementer. – og vi ser frem til at møde mange glade ansigter på banen og 
i klubhuset. Skulle vi fremhæve et enkelt arrangement, må det være Kugler og 
Buler, som afvikles lørdag den 27. maj. Kugler og buler indeholder det hele – 
golf, spisning og mulighed for en svingom til levende musik. Samtidig støtter 
man et velgørende formål, nemlig kampen mod kræft. 

 

Afslutningsvis vil vi rette en særlig tak til Jess Heilbo og Kenneth Jørgensen for 
deres store arbejde i bestyrelsen. Jess har valgt at trække sig efter 3 år som 
formand og Kenneth holder en pause fra golf efter 3 år som klubbens kasserer. 
De tiltrådte begge på et turbulent tidspunkt i klubbens historie og har begge 
været centrale aktører i den proces, det har været at gøre OEGK til en forening 
i stedet for en forretning. Deres menneskelige og faglige kompetencer har 
været afgørende for bestyrelsens arbejde og dermed til stor gavn for klubben. 

Også en stor tak til medarbejderne i sekretariatet med Rikke i spidsen for et 
fint samarbejde samt til trænerteamet for deres professionelle indsats til gavn 
for vores elite, juniorer og øvrige medlemmer. Naturligvis også en stor tak for 
indsatsen til greenkeeperholdet med Bendy i spidsen. 

Og sidst, men ikke mindst tak til jer medlemmer, for støtte og opbakning til 
klubben og bestyrelsen i 2016. 
 


