Odense Eventyr Golf Klub
Referat af Ordinær generalforsamling den 26. marts 2019.
Referent: Steen Knudsen
Til stede ved generalforsamlingen var i alt 87 medlemmer.
Formanden bød velkommen og gik til første punkt på dagsordenen, som var valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Niels Ibsen, som blev valgt med applaus.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig, og
gennemgik dagsordenen.
Andet punkt var bestyrelsens beretning, som blev gennemgået af formanden, Hans Henrik
Søllested.
Beretningen med bilag kan findes på dette LINK.
Der var ingen bemærkninger til beretningen.
Tredje punkt var forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Kassereren, Mikael Korsgaard gennemgik revisorerklæringen og regnskabet, som kan ses på dette
LINK
Hvervningsfee er 26 tkr. mindre end budgetteret, pga., en budgetteringsfejl, og 25 tkr. mindre end
2017, da vi ved en fejl fik 2 rater udbetalt i 2017 og den ene rate blev tilbageført i 2018.
Sponsorat fra 3C i henhold til administrationsaftalens bilag B har vi i år valgt at vise særskilt.
Tidligere år er beløbet indgået i turneringsregnskabet.
GolfSixes og Shortgame gav et lille overskud på ca. 16 tkr. Takket være Finn Lorenzens indsats med
at skaffe sponsorer.
DGU kontingentet er fejlbudgetteret, da beløbet naturligvis ikke kan falde, med mindre vi havde
forventet en markant nedgang i medlemstallet. Og dette var ikke tilfældet.
Årsmagasinet er udvidet i anledning af jubilæet, og dermed dyrere end budgetteret.
Skilte og tavler kunne have være budgetteret da vi kendte beløbet i 2017.
Erhvervsklubbens regnskab føres ikke længere af klubben, hvorfor vi mangler udgiften herfor i
budgettet. Dermed er bogføringsassistance blevet dyrere end budgetteret.
Dirigenten takkede kassereren for den grundige gennemgang og efterlyste spørgsmål til
regnskabet.
Spørgsmål:
2829 Kurt Andersen: Hvorfor har vi 400 tkr. til gode i kontingent? Forslag: Lad medlemmer betale
kontingent for hele året i januar mod at få 500 kr. i rabat.
Kassereren: ca. 5% af restancen er vores. Resten af beløbet tilhører 3C. Derfor er det dem, der kan
tage sådan en beslutning.

Formanden tog her ordet og opfordrede alle til at tilmelde betalingsservice. Ganske mange er ikke
tilmeldt og det koster mange ressourcer i administrationen.
122 Per Nygård: Lukkes der for spilleretten når man er i restance med kontingentet?
Kassereren: Ja!
Der var herefter ikke flere spørgsmål og dirigenten konstaterede at så var Regnskabet godkendt.
Fjerde punkt: Forslag fra bestyrelsen.
Dirigenten konstaterede at der var ingen forslag fra bestyrelsen.
Femte punkt: Forslag fra medlemmer:
Der var ikke indkommet egentlige forslag fra medlemmerne, men formanden har modtaget 4 emails med forskellige opfordringer.
Fra Preben Willemoes: Forslag om at tage golfsko af inden man går ind i baderum mm. for at
undgå jord på gulvene.
Medlemmerne opfordres hermed til at tage rene sko på inden man går ind i baderum mm. Enten
ved at rense skoene grundigt, eller ved at tage sine snavsede sko af inden man går ind i
badefaciliteterne hvor man går med bare tæer. Vi opfordrer alle til at holde orden i
omklædningsrummene.
Fra Erik Clemmensen: Der ønskes afstandspæle på fairways. Ses mange steder og gør det
nemmere at bedømme afstand til green.
Formanden: Klubben bestemmer ikke dette. Det skal afstemmes med baneudvalg, greenkeeper og
baneejer. Vi mener at det vil skæmme banen med alle disse afstandpæle.
Fra Bent Jacobsen: Der ønskes gratis drivingrangebolde til medlemmer.
Formanden bemærkede at dette ønske har været drøftet tidligere. Indtægten for salg af bolde til
drivingrange går kun til baneejer. Det vil koste betydelig merpris på kontingentet hvis klubben skal
betale dette, eller den skal bruge hele egenkapitalen på ganske få år. Forslaget vil ikke gavne
flertallet.
Fra Søren Lycking: Ønske om etablering af indendørs træningsanlæg.
Formanden: Vi er i dialog med baneejer om en række fremtidige projekter hvor dette allerede er
med som et af dem.
Sjette punkt A: Fremlæggelse af budget
Kassereren startede med at konstatere at bestyrelsen budgetterer med 870 kr. i overskud i 2019!
Budgettet er renset for udgifter, der ikke kommer i 2019 bl.a. udgifter til skilte og bogføring. Der
regnes med øgede indtægter, bl.a. i forbindelse med øget matchaktivitet, f.eks. fredagsmatcher.
Vi har modtaget 75 tkr. Fra DGI/DGF til voksenrekruttering. De bruges ikke alle i 2019, men også i
årene derefter.
Formanden bemærkede herefter at bestyrelsen har afsat 85 tkr. til etablering af shortgame bane.
Vi har en ansøgning hos Odense Kommune til 2:1 puljen. Vi har ansøgt puljen om 200 tkr. Det

beløb vi kommer med er 85 tkr., idet vi har lov til at indsætte et beløb som værdi af eget arbejde.
Ansøgningerne behandles den 4. april. Hvis svaret bliver et nej, bruger vi ingen penge. Hvis svaret
bliver et ja, og ingen sponsorer melder sig, tages beløbet af egenkapitalen. En shortgamebane er
et varigt gode, til stor nytte for mange, og den holder i mange år.
202 Birger Bromann: Hvad koster det at anlægge banen.
Formanden: Vi har fået et rigtig godt estimat på en pris hos Bendy. Med ekstern bistand og fine
banearkitekter vil det koste 800 tkr. – og måske op til en mio. Bendy kan gøre det billigere.
Sjette punkt B: Fastlæggelse af indskud og medlemskontingenter (for 2020)
Kassereren: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og indskud.
Konsekvenser ved forhøjet / uændret kontingent blev vist på en planche:
For eller imod kontingentforhøjelse på kr. 100,- pr. fuldtidsmedlem, pr. 1. januar 2020:
Uden forhøjelse Med forhøjelse
Kontingentindtægt

7.900.000

8.021.300

Forventet Baneleje

7.603.400

7.603.400

Forventet over-/underskud

- 110.250

2.050

894.500

1.006.800

Forventet egenkapital ultimo
Forudsætninger:
Samme medlemstal som primo 2019
Nettoprisindeks pr. 31.12.19 = 103,4
.

Vi har flot egenkapital, og de, der har indbetalt til den, skal nyde godt af den. Derfor ønsker
bestyrelsen ingen forhøjelse.
Der var ingen bemærkninger fra salen.
Syvende punkt: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Hans Henrik Søllested, Mikael Korsgaard og Ove Nellemann Laursen var ikke på valg.
Der var ingen forslag udover de kandidater, bestyrelsen havde opstillet, hvorefter de alle 5 blev
valgt: Genvalg til Kasper Sø og Steen Knudsen, nyvalg til Agi Szocska, Tina Gammelgaard og
Daniel Svendsen. Sidstnævnte har været med i bestyrelsen på en vakant post siden oktober, da
Finn Lorenzen trak sig.
Ottende punkt: Valg af revisor:
Der var ingen andre forslag end bestyrelsens forslag, Jens Ole Andersen, Plus Revision, som
dermed blev valgt.
Niende punkt: Eventuelt:

Her tog formanden ordet og uddelte vingaver til afgående bestyrelsesmedlemmer Finn Lorenzen
og Jan Moosmand, til afgående revisor Poul Erik Sørensen, til dirigenten Niels Ibsen og til den
afgåede redaktør af Årsmagasinet, Steen Svendsen.

3953 Jørgen Simonsen: Hvor mange medlemmer har klubben?
Formanden: 1436.
3128 Uffe Hafstrøm: Bygger den nye rating på statistik af brutto- eller nettoslag?
Formanden: Nettostatistik på alle. Hvis den byggede på en bruttostatistik ville den få en
skævvridning på grund af de, der bruger mange slag. Det vil sige at ratingen ikke vil tilgodese de, der
bruger få slag.
De væsentligste ændringer er på par 3 huller. Det vil resultere i flere point på disse huller. Derfor vil
ratingen blive rettet igen om 2-3 år, når vi har data fra årene hvor vi har kørt med ren
statistikmetode. Herefter vil vi bruge disse data sammen med tidligere data for rent manuelt at finde
den mest retvisende permanente rating.
3378 Alfred Ørum. Bestyrelsen skal stadig overveje en rabat ved betaling af et helt års kontingent
i januar. Jeg synes det er et godt forslag.
Og Ove tager sig godt af nye spillere. Det er rigtig godt. Tak til Ove.
Formanden: Forslaget om kontingent er hørt.
350 Keld Kielstrup: Ved manglende betaling inden 1.2. skal de i RKI
Dirigenten: Opfordringen er hørt - lovgivningen om rykkere skal overholdes.
1850 Connie Donsager: Jeg ønsker mig en vandhane ved drivingrange. Til os der træner.
Installationen er der, der skal bare sættes en vandhane på.
Formanden: Forslaget er hørt og vil blive taget med til baneejer.
968 Poul Erik Sørensen: Næste år vil jeg foreslå ændring af flexmedlemskaber til senior plus, så
klubben tjener lidt flere penge ved f.eks. G5 kort. Der er ingen grund til at chikanere folk fordi de
bliver gamle.
Formanden: Vi er i dialog med baneejer om nye medlemskaber. Der bliver flere og flere ældre.
Dem skal vi også holde på.
5067 Anne Buch Hansen: Jeg støtter forslaget om afstandspæle. De er mere synlige end de
nuværende plader i fairway. Jeg vil også gerne have en markering på 50 meter (blå)
Formanden: Vi er enige om at markeringerne skal være tydeligere, men pæle skæmmer for
meget. Mange bruger også kikkert.
4258 Olav Søllested. Mange er imod pæle. Jeg går ind for der plantes træer.
Formanden: Der er nogle huller hvor der allerede er plantet træer som markering. Forslaget tages
med videre til baneejer.
4190 Anne Probst: Kunne man ikke udvide G5 med de øvrige 5 klubber på Fyn.

Rikke Mølhave: Alle i det nuværende G5 er enige om at vi fastholde de 5 der er nu.
968 Poul Erik Sørensen: Angående Padletennis. Mine tidligere synspunkter har ikke vakt gehør.
Formanden: Vi fik forespørgsel fra Rikke i efteråret. Hun ville høre bestyrelsen om holdningen til
sådan en bane. Andre steder, hvor det er anlagt, er det et stort aktiv. Flere golfbaner også i DK
har etableret baner. Vi skal have andre konkurrenceparametre indarbejdet end kun golf.
Vi kan ikke bare sige at pengene skal bruges på banen i stedet. Der bliver allerede brugt mange
penge. Pengene til anlægget går ikke fra banen og klubben. Det har stor effekt andre steder.
Det er vigtigt at der er liv omkring klubhuset, for at styrke caféen også. Det kunne tiltrække nye
golfspillere.
Herefter var der Ikke flere spørgsmål.
Dirigenten takkede for god ro og orden, formanden takkede dirigenten for godt arbejde.
Tak for i aften.
Generalforsamlingen hævet kl. 20.45.

