
Referat af generalforsamlingen i OEGK d. 18.4.2017. 

Finn Lorenzen bød de 145 fremmødte og specielt de 5 æresmedlemmer velkommen til 
generalforsamlingen. Derefter fulgtes den vedtægtsbestemte dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Ulrich Wiingreen, som blev valgt uden modkandidat. 
 

2. Bestyrelsens beretning. 
På bestyrelsens vegne berettede Finn Lorenzen om det forgangne år. Beretningen kan i sin fulde 
længde læses på dette link. 
Der var efterfølgende ingen kommentarer eller spørgsmål til bestyrelsen 
 

3. Regnskab. 
Kassereren Kenneth Jørgensen gennemgik regnskabet (link), der på grund af en uforudset indtægt 
fra SKAT og sparsommelighed i øvrigt viste et overskud på ca. 244.000 kr. 
På spørgsmål fra medlem nummer 3912, Lykke Hannibal, om pengene fra SKAT var en 
engangsforeteelse eller, det var noget man kunne regne fremadrettet, kunne Kenneth Jørgensen 
svare, at lovgivningen på området kun lå fast for 2017 og, at vi regner med at få et betydeligt beløb 
også i 2017. 
Regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt. 
 

4. Forslag fra bestyrelsen. 
Hans Henrik Søllested begrundede bestyrelsen ønske om af de 10- 12 årige medlemmer henregnes 
til medlemskategorien ”golfspirer”. Se begrundelsen her. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer. 
 

5. Forslag fra medlemmerne 
Poul Erik Sørensen begrundede sit forslag om at udvide adgangen til fleksmedlemskab. (Forslagets 
formulering). 
Lars Elbrønd sagde på bestyrelsens vegne, at forslaget opfattedes som en opfordring til bestyrelsen 
om at genoptage forhandlingerne med 3C med henblik på at rette op på den utilfredsstillende 
situation, at nogle medlemmer har en rettighed, som andre medlemmer aldrig – med de 
nugældende forhold – har mulighed for at opnå. På den baggrund kunne bestyrelsen anbefale 
forslaget. Efter en præcisering af afstemningstemaet fra medlem nummer 2, Gerda Ibsen, blev 
forslaget vedtaget. 
 

6. Budget, indskud og kontingent. 
Kenneth Jørgensen meddelte at bestyrelsen anbefalede uændrede indskud og kontingenter. Med 
den forudsætning blev budgettet gennemgået. 
Medlem 3201, Preben Willemoes, spurgte efter bestyrelsen forholdsregler, hvis det skulle vise sig, 
at indtægten fra SKAT udeblev, idet han mente, at der så måtte finde en tilsvarende besparelse 
sted. Kenneth Jørgensen svarede, at eftersom indtægten fra 2016 var uberørt, var budgettet et 
udtryk for, at man faktisk kun disponerer over penge, der allerede er i kassen. Et eventuelt tilskud i 
2017 er afgørende for aktiviteterne i 2018. 
Medlem 2879, Arne Dirckinck-Holmfeld, kunne som velbevandret i den ordning SKAT arbejder efter 
oplyse, at det var sikkert at klubben vil få en indtægt – temmelig sikkert større end det budgettet 
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forudser.  Desuden spurgte medlemmet til, hvordan man i budgettet (og i regnskabet) kunne se 
hvilke elitespillere klubben støttede økonomisk og efter hvilke kriterier. Svaret herpå er: I budget 
(og regnskab) er støtten til elitespillerne fordelt på 2 konti. Den ene samler klubbens 
tilskud/godtgørelser for alle elitespillere og den anden er erhvervsklubbens sponsorering af 2 
topelitespillere. 
Kriterierne for tildelingen fra førstnævnte konto er præstationsafhængigt og varierer fra 2.000 til 
40.000 kr. 
Medlem nummer 500, Thomas Petersen, gav udtryk for, at lige på punktet med hensyn til, hvor 
mange penge den enkelte elitespiller får, måtte bestyrelsen på forespørgsel være i stand til at svare 
mere præcist. Det er jo medlemmernes penge de får, mente han. Kenneth Jørgensen fremførte, at 
det aldrig har været praksis med en detaljeringsgrad, så de præcise tal for hver enkelt spiller blev 
fremlagt på generalforsamlingen, og at bestyrelsen i øvrigt gerne ville informere specielt 
interesserede medlemmer i detaljerne. Medlem nummer 1344, Christian Engelbrecht, sagde at for 
det første var det ikke medlemmernes penge, idet regnskabet viste, at eliteafdelingen i al 
væsentlighed finansieres af eksterne indtægter og sponsorater, og at den detaljeringsgrad ikke blev 
savnet, dengang elitebudgettet var 4 gange så stort. 
Medlem 2668, Frank Frederiksen, spurgte til om man var omhyggelig med at overholde 
oplysningspligterne i forhold til SKAT. Svaret herpå var: at det er bestyrelsen, eliteudvalget og 
kassereren meget omhyggelig med, så man ikke kommer i samme uoverskuelige økonomiske 
situation, som andre idrætsforeninger er havnet i. 
Finn Lorenzen afsluttede punktet med at invitere interesserede til at se detaljerne i eliteregnskabet, 
hvorefter budgettet blev vedtaget. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Der var opstillet et antal kandidater svarende til antallet af vakante pladser i bestyrelsen. Uden 
afstemning nyvalgtes dermed Rene Hermansen og Mikael Korsgaard til bestyrelsen. 
 

8. Eventuelt 
Følgende emner blev kommenteret/kritiseret: 
Bestyrelsens håndtering af Jess Heilbos udtræden af bestyrelsen (generalforsamlingen vedtog med 
applaus en tak for hans indsats for klubben), bestyrelsens ageren i forhold til banevedligeholdelse, 
–udvikling og -markeringer, medlemmernes ansvar mht. at hjælpe med til at sikre banens kvalitet, 
bestyrelsens historieskrivning med hensyn til begivenhederne for 3 år siden, dresscode: hvor 
bogstaveligt bliver den håndhævet, manglende troværdigt starterur ved 1.tee, samt tilmelding til 
de mange turneringer, der er planlagt. 

Afslutningsvis takkede Finn Lorenzen Ulrich Wiingreen for den gode ledelse af generalforsamlingen, 
ønskede de nye medlemmer af bestyrelsen velkommen samt udbragte et leve for Odense Eventyr Golf 
Klub. 

Efter generalforsamlingen foretog bestyrelsen en indledende konstituering, så forretningsudvalget nu 
består af: 

Formand: Finn Lorenzen 

Næstformand: Mikael Korsgaard 

Kasserer: Rene Hermansen 


