
Odense Eventyr Golf Klub  

Referat af ordinær generalforsamling den 31. august 2020. 
Referent: Tina Gammelgaard 
Til stede ved generalforsamlingen var i alt 80 medlemmer. 

 
Formanden bød velkommen og indledte med at udtale mindeord for æresmedlem 
Erik Laubel, som døde den 26. oktober 2019.  

Herefter gik formanden 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 for 2019 til godkendelse.  

Kassereren, Mikael Korsgaard gennemgik regnskabet, som kan ses på dette LINK  

Spørgsmål: 

Poul Erik Sørensen mdl. nr. 968 spurgte hvorfor revisor erklærer kun at have 
opstillet regnskabet, i stedet for at have revideret det.  

Hertil svarer Mikael Korsgaard, at statsautoriseret revisor Jens Ole Andersen har 
haft alle årets bilag til rådighed og pointerede at samtlige bilag er gennemgået, 
hvilket ikke har medført bemærkninger. 

Regnskab blev godkendt  

Fjerde punkt var forslag fra Bestyrelsen 

Ingen forslag 

Femte punkt var forslag fra medlemmer 

Forslag fra Lars Elbrønd mdl. nr. 335 om at klubben skal holde sig til DGU og EGA’s 
anbefalinger i forhold til rating af banen.  

https://www.eventyrgolf.dk/filarkiv/generalforsamling/2020/Bestyrelsens_beretning_for_2019.pdf
https://www.eventyrgolf.dk/filarkiv/generalforsamling/2020/Odense_Eventyr_Golfklub_regnskab_2019.pdf


Der blev fremlagt forskellige synspunkter og René Mulvad, medl.nr. 5046 foreviste 
et bilag over, hvordan par 3 og par 5 hullerne er spillet i klubben. Det viste sig, at par 
3 hullerne statistisk blev spillet sværere end par 5 hullerne. 

Forslaget blev forkastet med følgende stemmefordeling: 

17 ja stemmer 

45 nej stemmer 

28 blanke stemmer 

Bestyrelsen foreslog ifm. drøftelse af banens rating, at der nedsættes et udvalg, som 
i samarbejde med DGU skal finde den mest hensigtsmæssige rating for vores 
medlemmer til sæsonstart 2021.  

Forslag fra Poul Erik Sørensen mdl.nr. 968 om udvidelse af fleks medlemskaber især 
i weekenden, hvor Poul Erik Sørensen gerne så, at der ikke betales fuld greenfee i 
weekenderne da inviterede spillere kan nøjes med at betale halv greenfee.  
Der kom forskellige synspunkter frem fra: 
Eddie Bugge mdl. nr. 840 som mener, at det kræver fuldt medlemskab for at få de 
rettigheder der nu er, og at fleks medlemmer netop ikke betaler for dette med 
nedsat kontingentbetaling. 
Rene Mulvad mdl. nr. 5046 forklarer, at et fuldt ud betalende medlem, som jo netop 
betaler for denne fordel i form af kontingent, kan invitere en gæst til halv greenfee, 
og man som fleks medlem jo ikke betaler for denne fordel og derfor må betale fuld 
pris, når man spiller i weekenden og har en gæst med. 
 
Poul Erik Sørensen mdl.nr. 968 valgt at trække sit forslag tilbage, trods det han 
stadig syntes det er en god ide.  
 
Punkt 6 Forelæggelse af budget og fastlæggelse af indskud og medlemskontingent 
Kasserer Mikael Korsgaard fortalte, at OEG i de sidste 4 år har kørt med de samme 
satser ud fra, at det årlige regnskab skal køre i nul. På grund af indeksregulering til 
baneejer kan vi nu ikke følge med længere. Vi har skelet til andre baners 
kontingentsatser især på junior siden, idet der er et stort spring i kontingentet ved 
overgang fra spire til junior, og vi vil gerne fastholde disse i klubben. Der er 
yderligere indført nedsat kontingent for studerende med håb om at tiltrække flere i 
denne målgruppe, samt at matche priserne i konkurrerende klubber.   
 
Desuden indføres halvt kontingent for alle, som er fyldt 80 år. 
 
Kontingentsatserne for 2021 kan ses på følgende LINK 
 

https://www.eventyrgolf.dk/filarkiv/generalforsamling/2020/Forslag_til_kontingentsatser_2021.pdf


Pia Andreasen, medl.nr. 5031 gav udtryk for, at hun fortsat mener at prisen for 
overgangen fra junior til ung senior er for høj, når forskellen er over 3.000 kr. 
 
Per Bahry mdl. nr. 1664 fortæller at de GolfExperten ofte bliver spurgt ind til 
kontingentsatserne i de forskellige klubber, hvilket de så fortæller deres kunder, og 
han vil samtidigt gerne indstille til, at OEG følger andre klubbers kontingentsatser.  
 
Formand Hans Henrik Søllested fortæller at bestyrelsen vil tage dette med videre til 
drøftelse med baneejer til generalforsamlingen 2021 om evt. yderligere nedsættelse 
af kontingent for ung seniorer.  
 
Michael Agergaard mdl. nr. 5038 vil gerne høre bestyrelsen om, hvad de nye 
kontingentsatser vil betyde økonomisk for nuværende medlemmer. Forslaget er en 
stigning på kr. 150 pr. år for fuldtidsmedlemskab, og vil betyde en merindtægt for 
klubben på ca. kr. 180.000. 
 
Lars Elbrønd mdl.nr. 335 spørger om bestyrelsen har en ide om, hvad der er rigelig 
egenkapital ift. kontingentpriser? 
 
Kasserer Mikael Korsgaard fortæller at bestyrelsen ingen interesse har i at have så 
stor en opsparing stående. Det kan altid drøftes, hvad der er rimeligt og vil være 
mange forskellige synspunkter til. På nuværende tidspunkt vil bestyrelsen gerne 
gøre noget mere med klubben og øge vores forbrug på medlemmerne uden, at tage 
af egenkapitalen.  
 
Rene Mulvad mdl. nr. 5046 præciserer at hvis nu 10% af vores medlemmer melder 
sig ud, vil klubben være i en nedadgående spiral med dårlig økonomi for baneejer, 
og derfor skal der tages hensyn til en vis risikostyring. Han stiller spørgsmål til hvilke 
3 parametre der evt. skal styre egenkapitalen? 
 
Lars Elbrønd mdl. nr. 335 mener at risikoen for tilbagegang er meget lille i vores klub 
og mener spørgsmålet er, hvor mange penge vi vil bruge på eliten? 
 
Kasserer Mikael Korsgaard fortæller at udgangspunktet er, at bestyrelsen gerne vil 
fastholde banelejen nede på 95% til baneejer. Hvor mange penge skal vi bruge på 
eliten? Jeg kan fortælle, at fjerner vi eliten og juniorer, vil vi have et underskud på 
142.000 kr. og at Eliten for øvrigt økonomisk hviler i sig selv.  
 
Michael Agergaard mdl. nr. 5038 stiller forslag til, at vi kunne øremærke noget af 
egenkapitalen til en Short Game Bane.  
 
Kontingentforslag fra bestyrelsen vedtages – 1 stemme imod.  
 



Punkt 7 Valg af bestyrelse 
Nuværende bestyrelsesmedlemmer på valg vil gene modtage genvalg. Bestyrelsen 
forslår nyvalg af Anne Szocska, som har hjulpet bestyrelsen med bl.a. 
nyhedsbrevene og andre sociale tiltage i klubben. Der var ikke andre nye kandidater 
til bestyrelsen.  
 
Se LINK 
 
Anne blev nyvalgt og øvrige genvalgt fra bestyrelsen. 
 
Punkt 8 Valg af revisor 
Statsautoriseret revisor Jens Ole Andersen, Plus Revision blev genvalgt. 
 
 
Punkt 9 Eventuelt 
Formand Hans Henrik overrakte en gave på klubbens vegne til medarbejder Vibeke 
Søllested fra Shoppen, idet Vibekes ansættelsesforhold er ophørt - som tak for et 
godt samarbejde. Herudover blev der uddelt vin til dirigenten Niels Ibsen. 
 
Formand Hans Henrik Søllested fortalte, at klubben har modtaget 50.000 kr. fra 
Sydbank Fonden til en Short Game Bane, men at banen vil koste ca. 350.000 kr. og 
spurgte om vi skulle tage penge fra egenkapitalen til at realisere banen? 
 
Dette forslag møder modstand fra flere medlemmer, bl.a. Eddie Bugge, medl.nr. 
840, som fremhæver at vi spiller på en lejet bane og hvis vi betaler for en Short 
Game Bane forærer vi noget værdi til baneejer. Som minimum skal omkostningen 
deles 50/50 med baneejer. 
 
Formand Hans Henrik vil tage en drøftelse med baneejer om Short Game Bane og 
hvordan udgifterne skal fordeles.  
 
Søren Brandt mdl. nr. 4488 foreslår at vi bruger nogle af pengene til bedre veje op til 
Pay and Play og til indspils- og øvegreen, da der nærmest kun er to traktorspor at gå 
og køre i og det er ikke nogen god måde at introducere nye medlemmer til klubben.  
 
Lars Elbrønd mdl. nr. 335 foreslår at der til næste generalforsamling kommer forslag 
til at bruge af egenkapitalen, som der så kan stemmes om i 2021.  
 
Anne Buch Hansen mdl. nr. 5067 undres over, at der er lavet flotte høje kanter 
omkring bunkers og der på træningsområdet er flade bunkers. ”Vi har jo slet ikke 
mulighed for at øve os i, at komme op af bunkers” 
 

https://www.eventyrgolf.dk/filarkiv/generalforsamling/2020/Valg_af_bestyrelsesmedlemmer.pdf


Karl-Erik Christiansen mdl. nr. 5189 foreslog at der bliver brugt penge på et større 
lærred og bedre mikrofoner. 
 
Arne Larsen mdl.nr. 4296 spørger ind til noget gravearbejde ved N1 og går ud fra der 
er tale om et nyt teested, og gør opmærksom på de langt slående fra Vest 2 så der 
ikke sker uheld. 
 
Formand Hans Henrik Søllested svarer, at det vil der være opmærksomhed omkring, 
og at nyt teested for N1 vil frigive noget plads foran, så vi kan få et øveområde 
tættere på med bunker.  
 
Rene Mulvad mdl. nr. 5046 spørger ind til hvordan det foregår ift. samarbejde med 
andre klubber i G5? 
 
Formand Hans Henrik Søllested svarer, at det er et samarbejde mellem Rikke, Bendy 
og et medlem fra bestyrelsen. Baneejer har mest at skulle havde sagt, idet det 
handler om greenfeebetaling med 95-5 fordeling mellem baneejer og klubben.  
 
Rene Mulvad mdl. nr. 5046 spørger om udvalget har et ønske om, hvem der er med i 
G5, set ud fra den forskel på, hvad de forskellige klubber kan tilbyde og især ift. 
banens pleje? Hvad vi får ud af det, og gør opmærksom på, at det skal være gode 
baner som medlemmerne har lyst til at spille og hvilken stemme har medlemmerne 
ift. det? Rene henviser i øvrigt til Nyborg, hvor banen står meget dårligt.  
 
Formand Hans Henrik Søllested: Det er styregruppen der bestemmer hvilke klubber 
der skal være med i G5, men at styregruppen gerne tager imod forslag. Vi ved at 
Nyborg er hårdt ramt, men vi håber på de kommer på fode igen.  
 
Eddie Bugge mdl. nr. 840 roser ideen med G5 kortet, men vil gerne om der kunne 
arbejdes hen imod et Fynskort + Langeland med mulighed for at spille langt flere 
baner. Er godt klar over at prisen vil være en anden, men at vi skal gøre mere for at 
få flere baner med i ordningen.  
 
Connie Jessen mdl. nr. 1850 spørger om Baneudvalget ikke kan finde en mere fiks 
løsning på Vest 6, hvor der er sat nogle røde pæle med snore imellem op, det ser 
noget rodet ud? 
 
Kasserer Mikael Korsgaard giver Connie ret og opfordrer klubbens medlemmer til, at 
drøfte kulturen med at skrå over og gå over N3 foran green. Det er farligt, idet langt 
slående spillere på N3 ofte har nedslag nær green. Det sker også fortsat, at der 
krydses mellem bunker og green. Vi skal hjælpe hinanden til at følge reglerne, og ja 
det er kun fåtallet der bryder dem, men det sker.  
 



Jane Lange mdl.nr. 4719 foreslår en anden og bedre løsning som andre klubber, med 
f.eks. hvide buer. 
 
Eddie Bugge mdl. nr. 840 fortæller at der ved Vest 6 og Nord 3 står et skilt, som alle 
tolker, at vi ikke må gå igennem. Sæt flere skilte op det må da være nemt!   
Mikael Korsgård byder velkommen i skilteskoven, og siger at forslagene tages op i 
baneudvalget. 
 
Michael Agergaard mdl. nr. 5038 giver udtryk for at der fortsat er mange fødder i 
bunkers og nedslagsmærker på green, og opfordre hinanden til en bedre kultur.  
 
Arne Larsen mdl. nr. 4296 efterlyser toiletter ude på banen og tænker især her på 
kvinderne, trods det, der vendes efter 9 huller.  
 
Anne Buck Hansen mdl. nr. 5067 gør opmærksom på at der kunne være brug for 
toiletter på banen især ved gunstarter. 
 
Dirigenten, (som i sin tid anlagde banen), påpeger at det er et spørgsmål om 
økonomi. 
 
Bestyrelsesmedlem Tina Gammelgaard mdl. nr. 4988 opfordrer medlemmerne til at 
aflevere så mange scorekort som muligt, ud fra at der pr. 01. januar 2021 indføres et 
nye handicapsystem hvilket medfører en ny metode til beregning af ens handicap.  
 

Herefter var der ikke flere spørgsmål. 

 
Dirigenten takkede for god ro og orden, formanden takkede dirigenten for godt 
arbejde.  

Odense Eventyr Golf Klub længe leve!  

Tak for i aften. 

 
Generalforsamlingen hævet kl. 20.50  

 

 

______________________________________ 

Niels Ibsen, dirigent 



Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: 
Formand: Hans Henrik Søllested 
Næstformand: Steen Knudsen 
Kasserer: Mikael Korsgaard 
Bestyrelsesmedlem: Agi Szocska  
Bestyrelsesmedlem: Anne Szocska  
Bestyrelsesmedlem: Kasper Sø 
Bestyrelsesmedlem: Daniel Svendsen 
Bestyrelsesmedlem: Ove Nellemann  
Bestyrelsesmedlem: Tina Gammelgaard 


