
 

Side 1 af 7 
 

                                                                                        

 

Bestyrelsens beretning 2017                                           

Sæsonen 2017 har på mange områder været meget tilfredsstillende 

for Odense Eventyr Golf Klub. Årets sportslige højdepunkt var da 

førsteherreholdet sikrede sig oprykning til Santander divisionen. Nu 

skal vi spille med om Danmarksmesterskabet i jubilæumsåret. Det 

kunne næsten ikke været ”timet” bedre.  

Økonomisk kan vi notere et overskud på ca. 177.000 kr. i 2017. Vores 

kasserer, Jan Moosmand, 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 de 3 ”klubber 

i klubben”.  De mange frivillige fortjener kæmpe ros og anerkendelse 

for en engageret indsats. 1000 tak til alle jer frivillige!   

På medlemssiden kan 2017 desværre ikke betegnes som et godt år 

idet vi – som forventet - mistede en del medlemmer til den nye klub i 

Kerteminde. Positivt er det til gengæld, at vi i første kvartal af 2018 

har fået flere indmeldelser og færre udmeldelser i sammenligning 

med samme periode sidste år. Vi skal derfor bare fortsætte med at 

klø på sammen med driftsselskabet og skabe de bedst mulige forhold 

for vores medlemmer.      

 

Bestyrelsen 

Ved generalforsamlingen i april 2017 blev Mikael Korsgård og René 

Hermansen valgt til bestyrelsen. Ved konstitueringen blev Finn 

Lorenzen valgt som formand, Mikael Korsgård blev næstformand og 

René Hermansen blev klubbens nye kasserer. Desværre for klubben 

fik René så travlt i egen virksomhed, at han var nødt til at droppe golf 

og dermed arbejdet i bestyrelsen. Jan Moosmand overtog 

kassererjobbet efter René. Et andet bestyrelsesmedlem, Niels 

Hunniche, valgte at skifte til Great Northern. Mikael Korsgård overtog 

posten som baneudvalgsformand efter ham.  
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Sidste års generalforsamling pålagde bestyrelsen at indlede 

drøftelser med baneejeren om en mere tilfredsstillende ordning for 

flexmedlemsskab. Det har vi gjort og er kommet frem til en ordning, 

så alle medlemmer kan opnå retten til at blive flexmedlem. Kravet er 

nu, at man  

- enten skal være fyldt 65 år og indmeldt senest 31.12.1997 

- eller skal være fyldt 70 år og have været medlem i mindst 20 år  

så kan man blive flexmedlem med begrænsede rettigheder og et 

lavere kontingent.  

 

I 2017 har bestyrelsen bl.a. også arbejdet med:  

1. Bedre info om ”klubber i klubben”. 

2. Mere info på hjemmesiden om greenkeeperarbejde (prikling mv.).  

3. Optimering af banen, så den er klar til sæsonstart. 

4. Mere banekontrol for at sikre et bedre flow på banen. 

5. Afstemning af forventningerne til café og restaurant. 

6. Nye procedurer for oplæring i regler og etikette (begynder/kaniner) 

Vi er i et konstruktivt samarbejde med driftsselskabet stort set 

kommet i mål med implementeringen af disse indsatsområder og vi 

håber at forbedringerne vil give flere positive ambassadører blandt 

vores medlemmer og gæster.  

 

Banen 

2017 var præget af vand, vand og atter vand. Faktisk var 2017 det 

10. vådeste år siden 1874 hvor DMI startede med at registrere den 

slags. Det vanskeliggjorde greenkeepernes arbejde, men efter en 

træls sæsonstart stod banen flot hen over sommeren og resten af 

sæsonen. Ros til baneejeren og greenkeeperne for at det lykkedes. 

I løbet af vinteren har mere end 100 bunkers fået nyt sand og 

kanterne er blevet skåret. Desuden er der lagt en femårs plan for 

topdressing af fairways, således at vi også fremover får mulighed for 

at kunne spille banen året rundt.  
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Caféen / Restauranten 

Ved årsskiftet takkede Birgit & Lars Knudsen af for denne gang og 

på et velbesøgt medlemsmøde den 25. februar kunne vi sammen 

med baneejeren præsentere en ny forpagter, Kai Thor Catering. Det 

er vigtigt for klublivet at have en velfungerende café/restaurant og vi 

tror at der nu er fundet en løsning som tilgodeser de fleste 

medlemmers ønsker og behov. Vi ser derfor frem til samarbejdet med 

Emil og hans personale. 

 

Begynder- og kaninudvalget 

Når vi får nye medlemmer ind i folden, er det vigtigt med et 

velfungerende begynder- og kaninudvalg. Det har vi! 

Per Nygård har ledet begynder- og kaninudvalget igennem mange 

år, men har valgt at stoppe nu. Tak for din store indsats, Per. Også 

tak for at du efterlader et velfungerende udvalg, som har mod på at 

videreudvikle det arbejde, der foregår med vores begyndere og 

kaniner. 

 

Regeludvalget 

Herfra er der ikke noget nyt at berette – men det bliver der til næste 

år idet golfreglerne ændres radikalt pr. 1. januar 2019. Udvalgets tid 

og kræfter bruges på at forberede en omfattende information til 

medlemmerne om de nye regler. 

 

 

Disciplinærudvalget  

Et andet udvalg, der har lidt med regler – specielt etiketteregler – at 

gøre, er disciplinærudvalget.  

 

Udvalget har også i 2017 måttet behandle sager, som for de flestes 

vedkommende har sin rod i langsomt spil kombineret med 

undladelse af at lukke igennem.  
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Disciplinærudvalget vil gerne slå fast, at det på ingen måde er en 

fornøjelse at mødes med medlemmer der strides. Alle medlemmer 

opfordres derfor til besindighed når skuffelse indfinder sig når egen 

forventning til andre bliver brudt.  

 

Juniorudvalget 

Året begyndte godt da juniorerne fik penge fra Carlsberg Sports Fond 

og Nordea Fonden til nyt tøj. 

"Slaget om Odense", som er juniorernes prestigefyldte Ryder Cup 

turnering mod Odense Golfklub, blev sat i gang af Anders Bircow fra 

linje 3. Vi skulle forsvare titlen fra sidste år, men vi måtte desværre 

se os slået på målstregen med mindst mulige margin, 11½ mod 12½.  

Vi ser frem til dette års match, som løber af stablen den første 

weekend i juni. Finalen spilles på Eventyr, så vi håber at mange 

medlemmer vil komme ud og bakke op søndag den 3. juni. 

Årets junior blev Thomas Vestergaard Jensen. Thomas er utrolig 

vellidt blandt dem han omgiver sig med i golfklubben, og han er flittig 

på træningsbanen. På handicap-siden har han leveret noget af en 

præstation. Han startede i 2016 i hcp. 72 som nybegynder, og da 

sæsonen var ovre et lille år efter, lå han i handicap 5,9. Stort tillykke 

til Thomas.  

 
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 1010, og i 
EventyrUgen deltog i alt 520 spillere, heraf 213 gæstespillere. Det er 
lidt færre end i 2016, men stadig flot deltagelse.  
 
Klubmesterskaberne i hulspil blev afviklet i perioden maj til 
september og slagspilsmesterskaberne blev afviklet i september. Der 
var lidt færre deltagere end i 2016, hvilket er ærgerligt da vi synes 
klubmesterskaberne er vores fornemste turnering. Her spilles ikke 
om store og flotte præmier, men om mesterskabspokal og ære. 
 



 

Side 5 af 7 
 

 
 
Tilmeldingen til dette års hulspilsmesterskaber åbner den 24. april. 
Semifinaler og finaler i hulspil afvikles 8-9. september og slagspil 14 
dage senere. Vi håber på mange tilmeldinger! 
 
Klubben deltog i Regionsgolf med 6 hold i 2017. De to mest 
iøjnefaldende resultater leverede seniorholdet, som sikrede sig 
oprykning til 3. division – og vores bedste veteranhold rykkede op i 
DGU´s 2. division. Flot! 
 
I 2018 har vi også tilmeldt et superveteranhold (70+) således at vi i 
jubilæumssæsonen stiller med hele 7 hold.  
 
De 3 "klubber i klubben", senior- dame- og herreklubberne har haft 
en travl sæson, ganske som de plejer.  
Hos onsdagsdamer og torsdagsherrer var der lidt færre spillere end 
tidligere, hvorimod tirsdagsseniorerne havde en markant fremgang. 
Det er måske et udtryk for udviklingen i den generelle aldersfordeling 
i golfsporten? 
 
På grund af DM i GolfSixes, som afholdes i pinsen, har vi en 
klubturnering mindre. Vi håber MEGET at vi kan holde sidste års 
deltagertal i EventyrUgen og at de 3 ”klubber i klubben” kan holde 
deres tal fra 2017. Det er nemlig livet i klubberne der er en katalysator 
for vores samlede sociale liv.  
 
Tak til udvalgsmedlemmerne for jeres store indsats i 2017. 
 

Eliteudvalget 

I 2017 var målsætningen for førsteholdet at komme med i slutspillet 

om oprykning til elitedivisionen. Det lykkedes til fulde idet vi vandt 

oprykningsspillet og igen skal spille med om danmarksmesterskabet. 

På holdet spiller bl.a. Gustav Frimodt, der er udtaget til 

herrelandsholdet samt Frederik Andersen og Peter Launer Bæk, der 

startede en professionel karriere i henholdsvis 2016 og 2017. Hele 

holdet har vi grund til at være stolte over. 

 

 



 

Side 6 af 7 
 

 

Dameeliten er desværre reduceret til kun 5 spillere så der søges 

forstærkninger på holdet, som i år starter på en frisk i DGU´s 

kvalifikationsrække.  

Man kan læse mere om eliten i årsmagasinet 2018, som i anledning 

af banens og klubbens 25 års jubilæum selvfølgelig også indeholder 

beretningen om Odense Eventyr Golfs imponerende udvikling samt 

mange interessante interviews og artikler om eksempelvis GolfSixes 

og shortgame, som vi introducerer for medlemmerne i 2018.   

1000 tak til Steen Svendsen, Birger Broman og Sven-Erik Nielsen for 

jeres store indsats med årsmagasinet. Det er fantastisk for klubben 

at have adgang til jeres kompetencer.  

Selvfølgelig også mange tak til alle dem som har bidraget med tekst 

og billeder - samt til alle annoncører. Uden jeres opbakning vil det 

ikke være muligt at lave så flot et årsmagasin. 

 

25 års jubilæum 

Mens denne beretning skrives, er jubilæumssæsonen allerede skudt 

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 i jubilæumsåret, må det 

være GolfSixes, som afvikles i pinsen, den 19.- 20. maj. Vi lægger 

op til at det skal blive en rigtig folkefest med masser af aktiviteter for 

publikum – herunder HCA-skattejagt, fodboldgolf, puttekonkurrence, 

hole-in-one konkurrence og åbent hus for ikke-golfere.   

Vi håber at mange medlemmer vil støtte arrangementet og tage 

familie og venner med. Der bliver noget at komme efter for alle.  

Sæt også et stort X i kalenderen ved den 25. august, hvor der bliver 

en jubilæumsturnering og en stor jubilæumsfest. Glæd jer til den!  

 

 

 



 

Side 7 af 7 
 

 

Afslutningsvis vil vi rette en særlig tak til Lars Elbrønd, som er på valg 

– men ikke genopstiller. 

Tak for dit store arbejde i bestyrelsen. Dine menneskelige og faglige 

kompetencer har været særdeles vigtig for bestyrelsens arbejde og 

dermed til stor gavn for klubben. 

Ingen medlemmer er gået forgæves til dig med regelspørgsmål eller 

andet, som vedkommende ønskede et kompetent svar på.  

Og du var - naturligvis - en af de analytiske kræfter i forbindelse med 

udarbejdelsen af den ny leje- og administrationsaftale.  

Du er en kapacitet, som brænder for de ting du har med at gøre. Vi 

håber du fortsat kan lokkes til at udføre opgaver for klubben – ad hoc 

eller i udvalg.  

 

Også en stor tak til 3C Golf og alle medarbejdere i sekretariatet og 

shoppen for et fint samarbejde - samt til hele greenkeeperholdet med 

Bendy Sørensen i spidsen. 

Naturligvis også mange tak til trænerteamet, Martin og Rolf, for jeres 

professionelle indsats til gavn for eliten, juniorer og alle medlemmer. 

I får en meget fin kritik i alle vores medlemsundersøgelser – og det 

er fuldt fortjent! 

 

Og sidst, men ikke mindst tak til jer medlemmer, for støtte og 

opbakning til klubben og bestyrelsen i 2017. 

 

 

April 2018 

 

Odense Eventyr Golf Klub 

Bestyrelsen 

 


