
 

    Generalforsamling 26. marts 2019 

Bestyrelsens beretning for 2018 

Jubilæumsåret 2018 har været begivenhedsrigt for klubben og for bestyrelsen til tider 
også turbulent. Efter generalforsamlingen 2018 konstituerede bestyrelsen sig med 
Finn Lorenzen som formand, jeg som næstformand og Jan Moosmand som kasserer. 
Jan overtog allerede kassererarbejdet i slutningen af 2017, da René måtte opgive 
golfen pga. for meget arbejde. Jan brugte enormt mange timer på regnskabet og fik 
også hånd i hanke med flere af de aftaler, som er lavet med baneejer, men som ikke 
blev fulgt. Tak for din indsats Jan, som var gavnligt for både baneejer og klub. Der var 
nyvalg til Ove Nellemann eftersom Lars Elbrønd ønskede at slutte med 
bestyrelsesarbejde. I forbindelse med at klubben ændrede status til at være 
momsfritaget oplevede vi desværre nogle bump på vejen i forhold til samarbejdet med 
baneejer. Det gjorde, at vi konstituerede os med en ny kasserer ved Mikael Korsgaard. 
Da Mikael overtog posten var der en del han skulle sætte sig ind og rydde op i. Det har 
han brugt mange timer på, og stor tak for det. Administrations- og lejeaftalen og de 
forskellige afregningsmetoder er komplekse på mange punkter og det kræver man har 
tungen lige i munden. I det udsendte regnskab kan I se at klubben ender med et 
underskud på ca. 95.000,- mere end forventet. Vi må se indad i bestyrelsen og 
erkende at vi simpelthen ikke har været skarpe nok i budgetfasen for 2018. Mikael vil 
senere fremlægge regnskabet og forklare årsagerne til underskuddet i 2018. Klog af 
skade, håber jeg, vi har formået at lave et mere realistisk budget for 2019. 

Efter sammenlagt 9 år i klubbens bestyrelse valgte Finn Lorenzen at stoppe i 
bestyrelsen ved sæsonens udgang. Finn vidste han ikke ville genopstille til 
generalforsamlingen og ville derfor prioritere sin tid til andet end planlægning af 
golfsæsonen 2019. En stor tak til Finn for en omfangsrig indsats i såvel bestyrelsen 
som i udvalgsarbejde.  

Bestyrelsen valgte herefter at konstituere sig med mig som formand og Steen 
Knudsen som næstformand. Vi besluttede pga. vakancen at inddrage Daniel 
Svendsen i bestyrelsen.  

På banen var vi udfordret af en lang vinter og et ekstremt vådt forår, som pludseligt 
blev afløst af den længste sommer uden regn i mands minde. Greenkeeperne havde 
derfor deres udfordringer. 

Et af de kritikpunkter vi har hørt mest om, var sand i bunkers. I starten af året blev der 
investeret i en masse sand til opfyldning i vores bunkers. For at det nye sand kunne 
”sætte sig” og blive optimalt, var der brug for vand. Vi ramte i stedet tørke. Vi har 
modtaget utallige mundtlige klager og sågar også et klagebrev vedr. bunkernes 
tilstand. Vi forsøgte sammen med greenkeeperne at forklare, at når først der kom vand 
skulle det nok blive godt. Mange købte ikke forklaringen, men vi kan konstatere, at da 
regnen endelig kom, blev bunkers i den fine stand som hele tiden havde været planen, 
og klagerne forstummede. Årsagen til at dette bringes op, er fordi vi gerne vil opfordre 



 

alle til at respektere greenkeepernes enorme indsats. De ér eksperterne og dét må vi 
have respekt for. Mød dem med smil og vink i stedet for sure miner og brok over at du 
måske synes de er i vejen. Det er deres job at være her. Vi skal sørge for at 
værdsætte dem og det arbejde de udfører, så de har en god dag på kontoret. Når vi 
ser på resultaterne fra ”Golfspilleren i Centrum” (analyse værktøj), så scorer vi rigtig 
højt på banetilfredshed, så det ”tavse flertal” synes vi har en god bane. Lad os huske 
at give vores tilfredshed videre til greenkeeperne. Det er deres fortjeneste, at vi har en 
bane i flot stand at spille på! 

Som noget nyt arrangerede vi besøg på greenkeepergården. Bendy fortalte om 
græstyper, forskellige udfordringer og den store maskinpark, de bruger for at holde 
anlægget. Det var super interessante besøg og en øjenåbner for deltagerne, om hvad 
det egentlig kræver at holde golfbane. Det er planen, at vi igen i 2019 vil lave disse 
besøg, som vi håber I vil bakke op omkring.   

G5-samarbejdet fortsatte også i 2018. Der var en tilbagegang i antallet af solgte kort i 
forholdet til årene før. Der blev i alt solgt 406 kort i 2018 mod 532 i 2017. Trods 
tilbagegangen vidner om at mange medlemmer stadig er glade for ordningen. Vi har 
fået en del nye medlemmer og de kan helt sikkert på gavn af kortet, når de er blevet 
handicapspillere. Hvis du stadig ikke har fået købt dit G5-kort for 2019, så husk at 
kigge forbi shoppen og få købt et.   

Klubben havde som bekendt 25 års jubilæum. Det blev markeret ved flere forskellige 
events, som den nedsatte jubilæumskomite havde fundet på. Tak til Finn Lorenzen, 
Gerda og Niels Ibsen, Rikke Mølhave Thorborg, Birger Bromann og Steen Svendsen 
som komiteen bestod af. Den største markering af jubilæet skete ved 
jubilæumsturneringen og selvfølgelig den store jubilæumsfest. Og sikke en fest! God 
mad, flotte taler og flotte indlæg. Og helt fortjent modtog Lars Elbrønd EventyrPrisen 
for sit store arbejde for klubben. Omkring 200 deltog i festen, som var super flot 
tilrettelagt. Kæmpe ros til festudvalget bestående af Finn Lorenzen, Kitt Morgen, Agi 
Szocska og Connie Donsager. Lad os give dem en kæmpe hånd!   

Festen har givet anledning til ønsker om flere sociale arrangementer og der er allerede 
planlagt flere af i 2019.  

Vi lagde bane til 2 store events i 2018, Ecco-touren kom forbi, og det første DM i 
GolfSixes så dagens lys. Der skal lyde en kæmpe tak og stor ros til Finn Lorenzen og 
Lars Elbrønd som var ophavsmændene bag at få GolfSixes til Odense Eventyr Golf og 
som de fik afviklet i flot stil. Det var ikke det tilløbsstykke for publikum vi havde håbet, 
men spillerne fik en ny og anderledes god oplevelse med sig. Jeg er sikker på at 
mange af spillerne deltager igen i år, når vi igen afvikler DM i GolfSixes den 18. maj.   

Fælles for begge events var de rigtig mange medlemmer som hjalp til som frivillige. 
Det er fantastisk – en kæmpe tak til jer. Vi kan kun afvikle så store arrangementer med 
hjælp fra frivillige. Jeg håber mange igen vil hjælpe til når Ecco-touren og GolfSixes 
skal afvikles i år.  



 

Jeg kan afsløre at det netop er faldet på plads, at vi skal lave en åben GolfSixes 
turnering, hvor præmien er en rejse til Portugal med alt betalt! Vinderparret skal 
repræsentere Danmark i en Pro-AM, og overvære de 2 dage hvor European Tour 
afholder VM i GolfSixes. Sikke en oplevelse! Vi er i fuld gang med planlægningen og 
melder ud når vi åbner for tilmeldingen til denne turnering. Turneringen bliver afviklet 
søndag d. 19. maj. Jeg er sikker på det bliver et kæmpe tilløbsstykke og igen får vi 
markeret Odense Eventyr Golf på Danmarkskortet.   

I slutningen af året nedsatte vi et nyt turneringsudvalg. Det har arbejdet i hærdigt på at 
lave turneringsprogrammet for 2019. Jeg har ikke hørt om andre klubber i Danmark, 
som har så mange forskellige muligheder for at spille turneringer, som vi giver jer i 
2019. Det bliver spændende at følge.  

 
Vi så en lille fremgang i deltagerantallet i vores klubturneringer når vi tæller 
jubilæumsturneringen med, og det er jo glædeligt. Vi har også et selvstændigt udvalg 
til vores ægteparturneringer. De fortsætter heldigvis deres gode arbejde i 2019, og jeg 
håber mange ægtepar vil bakke op om de 5 hyggelige ægteparturneringer hen over 
sæsonen.  

 

Når vi nævner turneringsudvalget, skal vi også sende en kæmpe tak til Steen 
Knudsen, som efter mange år i turneringsudvalget har valgt at give stafetten videre. 
Heldigvis har Steen stadig mod på at fortsætte i bestyrelsen, hvor han nu varetager 
opgaven som sekretær samt en masse ad-hoc opgaver. Jeg vil gerne have at vi 
sammen giver Steen en kæmpe hånd for de mange timer han har brugt i 
turneringsudvalget samt et hav af andre opgaver. 

EventyrUgen ramte desværre en større tilbagegang i deltagerantallet. Det var primært 
i singleturneringen, hvor vi fik en tilbagegang på 17%. Det kostede på bundlinjen. I 
forbindelse med det nye turneringsudvalg har vi valgt at skille EventyrUgen ud i et 
selvstændigt udvalg. Der er sat mange gode initiativer i gang for at få flere med. Hvis 
du ikke allerede har tilmeldt dig eller jer som par, så lad dette være en opfordring til at 
få det gjort.  

Hos tirsdagsseniorerne har der totalt set været et lille fald i både det samlede antal 
spillede runder og det samlede antal spillere. Men det gennemsnitlige antal runder pr. 
spiller stiger, og det tyder jo på at ”det virker” og deltagerne trofast møder op.   
Stor tak til Hanne og Finn Schønberg for jeres arbejde, og tak til alle jer der spiller med 
i tirsdagsseniorerne.   

Onsdagsdamerne holdt skansen i fin stil. Både med antal spillede runder og med 
samlet antal deltagere. Tak til alle i onsdagsdameudvalget og velkommen til Anne 
Probst som er ny formand for onsdagsdamerne.  

Torsdagsherrerne har desværre haft tilbagegang.  Et fald på 25% er markant. 60 
spillere i gnsn. pr. uge mod 82 i 2017! Lad os håbe de gode kræfter i 
torsdagsherreudvalget kan få nogle af vores nye medlemmer til at spille med om 



 

torsdagen. Jeg ved de arbejder på at få deltagerantallet op og selvfølgelig skal der 
også lyde en stor tak til dem for indsatsen.  

Vi har fået ønske om at klub-i-klubberne kan styre deres økonomi selv. Det har vi 
været åbne overfor og det er der nu fundet en løsning på, hvor klubben stadig har 
adgang til deres konti. Fremover vil disse derfor ikke fremgå som noter i regnskabet. 
Der har været rygter ude om at klubben ikke længere ville lave deres regnskab. Det 
har intet på sig.  

 

I begynderafdelingen har 2018 på alle måder været et godt år hvor der har været en 
rigtig god stemning. Som noget nyt blev der indført fast mødetid, lodtrækning til 
holdsammensætning og fælles gunstart - det blev særdeles godt og positivt modtaget. 
Vi har samtidig øget det sociale sammenhold, hvor der ofte var 30 - 40 spillere samlet 
efter matchen. Turneringerne mod andre klubber blev genoptaget.  
Der har i 2018 været 115 spillere til begynder- og kaninspil - heraf 63 spillere til 
begynderspil. Tirsdagsspillet blev også bakket flot og godt op af klubbens hcp spillere. 
Tak til Ove Nellemann og resten af begynderudvalget. I er helt sikkert medvirkende til 
den positive stemning vi oplever hos vores nye medlemmer!  

Det er også glædeligt at konstatere, at vi på nuværende tidspunkt har haft en 
fremgang i medlemstallet sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Det er første 
gang i mange år at vi undgår en tilbagegang i medlemstallet. Fremgangen kan vi være 
ekstra glade for, når vi ser at det på landsplan fortsat går tilbage for golfsportens 
medlemstal. Lad os håbe at alle de nye initiativer vi har sat og vil sætte i gang, kan 
udskille os fra de andre klubber og øge medlemstilgangen yderligere. Husk at vi alle er 
ambassadører for vores klub og sporten. Lad os hjælpe hinanden med at sprede det 
gode budskab om vores klub og bane.  

2018 var en begivenhedsrig sæson i juniorafdelingen. Der har været fokus på både 
den sociale og sportslige udvikling. Sæsonen bød også på flotte resultater med bl.a. 
en rigtig arbejdssejr i holdkampen "Slaget om Odense" og ligeledes flotte individuelle 
præstationer. Mads Jensen vandt årgangsmesterskaberne for juniorer og blev også 
kåret til Årets Junior i Odense Eventyr Golf. Christian Gregersen, som blev runner-up 
til årgangsmesterskaberne, blev udvalgt til DGU’s udviklingstrup. Flotte præstationer af 
de to juniorer! 
Jeg vil gerne takke Daniel Svendsen som overtog formandsposten i juniorudvalget 
efter mig. Det var vemodigt for mig at give afkald på posten, men med Daniel har vi 
fundet en rigtig god mand, som vil sikre, at vi har en aktiv juniorafdeling med masser af 
gode arrangementer.  

I eliteafdelingen er der specielt 2 begivenheder i 2018 som skal fremhæves. Vi har en 
målsætning om at vores 1. hold på herresiden skal være blandt landets bedste. 
Målsætningen blev indfriet og de kvalificerede sig til slutspillet i DM for hold. Alene den 
præstation er flot, men de endte også med en meget flot bronzemedalje. Tillykke til 
hele holdet! Vores Erhvervsklub havde arrangeret publikumevents til en hjemmekamp 



 

og en bustur til slutspillet. Begge dele var succesrige og vi håber at gentage det i år, 
og at mange flere medlemmer vil bakke op når vores elite spiller på hjemmebane.  

 

I forbindelse med Ecco-tourens besøg var flere af vores elitespillere med. Flere af dem 
klarede cuttet, men sørme om vores egen Peter Launer Bæk gik hele vejen og vandt 
turneringen efter nervepirrende omspil på hul 18. Et kæmpe tillykke til Peter med 
sejren!  

 
 

Vi har en fantastisk elitetrup. På det individuelle plan har der også været mange flotte 
resultater for flere af spillerne. Gustav Frimodt og August Høst blev begge udtaget til 
herrelandsholdet. 

August satte en imponerende banerekord i Belgien da han vandt en 3-dages turnering 
i samlet -17, hele 5 slag foran 2. pladsen.  

Peter Launer Bæk er fortsat med i DGU’s pro-team og både ham og Frederik 
Andersen fortsætter i 2019 på Ecco-touren og Nordic League.  
 

Husk at du kan opleve mange af disse spillere på helt tæt hold når de spiller i 
Divisionen. Første gang på hjemmebane er den 4. og 5. maj.  

Tak til Kasper Sø og eliteudvalget. I gør det rigtig godt og er helt sikkert medvirkende 
til den gode stemning, vi har i trupperne.  

 

I caféen fik vi ny forpagter i form af Kai Thor, og naturligvis med den forudsete 
indkøringsfase. Generelt er det gået godt, og de fleste tilbagemeldinger har været 
positive. Desværre valgte både Emil og Casper at sige op i slutningen af året. Derfor 
har Nicole nu overtaget den daglige drift. Vi har allerede haft adskillige møder med 
Nicole, og vi forventer et godt samarbejde. Nicole vil med sin positive tilgang få en 
fantastisk café op at stå. Vi håber I vil tage rigtig godt imod de nye ansigter, og vil 
bakke op om de fællesspisningsevents vi påtænker i løbet af 2019. 

  

Vi vil gerne sende en stor tak til Rikke, Bo, Vibeke og Vivian i sekretariatet. 
Serviceniveauet er enormt højt og I gør en kæmpe forskel for vores medlemmer og det 
skal I have kæmpe ros og tak for!  

Også en stor tak til trænerteamet med Martin og Rolf. I gør det fantastisk! Hvis vi 
kigger i Golfspilleren i Centrum er tilfredsheden skyhøj. Det taler for sig selv!  

Og så kommer vi ikke uden om Bendy og Greenkeeperstaben. Tak for det store 
arbejde I udfører, og Bendy, selvom vi af og til er højrøstet uenige, så er jeg glad for at 
vi efterfølgende altid er lige gode venner og stadig mødes i et bamsekram når vi ses.  



 

Tak til alle førnævnte for et rigtig godt samarbejde. Vi er nået til et punkt hvor vi kan 
tale konstruktivt og løsningsorienteret, i gensidig tillid og respekt for, at alle parter gør 
deres bedste for vores medlemmer.   

Slutteligt en tak til alle vores frivillige og vores mange udvalgsmedlemmer for en 
kæmpe indsats, og selvfølgelig også en kæmpe tak til alle jer medlemmer for støtte til 
klubben og opbakning til bestyrelsen i 2018. Jeg håber inderligt at den vil fortsætte i 
2019.  


