Referat af ordinær generalforsamling i Odense Eventyr Golf Klub
Tirsdag den 7. september 2021 kl. 19.00 i klubhusets restaurant
Referent: Agi Szocska
Tilstede ved Generalforsamlingen var i alt 57 medlemmer, inkl. bestyrelsen.

Formanden bød velkommen, særlig velkomst til æresmedlemmerne Gerda og Niels Ibsen
samt direktør Rikke Mølhave Thorborg, hvorefter formanden indledte med at læse
mindeord for æresmedlem Harry Pape Henriksen, golfklubbens første formand, som gik
bort den 12. januar 2021. Mindeordet om Harry Pape Henriksen er skrevet af Niels Ibsen.
Klik her for at læse mindeordet.
Formanden gik over til dagsordenen.
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsem foreslog Niels Ibsen, som blev valgt med applaus.
Dirigenten konstaterede at GF var lovligt varslet og beslutningsdygtig, og gik over til
dagsordenen.
GF afholdes udsat til i dag pga. at Corona situationen ikke gav os mulighed før på
året.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Formanden Hans Henrik Søllested fremlagde/gennemgik beretningen. LINK til
beretningen.
Der var ingen bemærkninger til beretningen.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Kassereren Mikael Korsgaard gennemgik regnskabet, med særligt blik på DGU
corona-tilskud, eventyrugen, matchfees samt årsmagasinet. Regnskabet kan ses i sin
helhed på dette LINK
Spørgsmål/kommentarer til regnskabet:

Michael Agergaard (5038). Der påtales en bekymring for ”en lidt tynd”
revisorpåtegning. Kasserer Mikael Korsgaard har fremsendt regnskabet til revisor og
han har adgang til alle bilag. Klubben har omkring 350 bilag i alt, så det er en
forholdsvis overkommelig opgave for revisor i forhold til gennemgang og
kontroltjek.
Niels Ibsen oplyser af revisoren er medlem af Blommenslyst Golf Klub, så man bør
måske overveje at finde en anden revisor.

Lone Topp (3535). Hvad gør man ved de skyldige kontingenter?
Der svares af formanden at det er centerets opgave at inddrive kontingent
restancer.

Kurt Andersen (2829). Forslag om at give 100 kr. i rabat ved at være tilmeldt til
betalingsservice.

Steen Knudsen (712). Forslag om i stedet at lægge gebyr på 100 kr. på ved ikke at
være tilmeldt betalingsservice.

Jess Heilbo (250). Det er vigtigt at Årsmagasinet fortsat bliver udgivet i trykt format.

Rene Mulvad (5046). Hvad gør man for at inddrive kontingentrestancer?
Direktør Rikke Thorborg svarer at centeret sender rykkere til restanterne og
derefter fratager dem spilleretten.

4. Forslag fra bestyrelsen
Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

5. Forslag fra medlemmerne.
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af indskud og medlemskontingenter
Kasserer Mikael Korsgaard forelagde budgettet for 2021. LINK

Kassereren fremlagde fastlæggelse af indskud og medlemskontingenter – de være
nogen stigning i kontingentet for 2022 med baggrund i neutral indeksregulering. Det
er bestyrelsens hensigt fremover at lade kontingentet reguleres med stigningen i
nettoprisindeksen, på samme måde som banelejen, så ændringer i disse poster
følges ad.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelsen består iflg. vedtægterne af 7-9 medlemmer.
Ikke på valg er: Hans Henrik Søllested, Agi Szocska, Ove Nellemann Laursen, Mikael
Korsgaard Schmidt og Daniel Svendsen
På valg er: Tina Gammelgaard og Kasper Sø, som begge modtager genvalg,
og Steen Knudsen som IKKE modtager genvalg.
Anne Szocska er udtrådt af bestyrelsen pr. 1. maj grundet flytning til Århus.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Tina Gammelgaard og Kasper Sø og eventuelt nyvalg
af 2 medlemmer.
Tina Gammelgaard og Kasper Sø blev genvalgt med applaus og ingen andre
indtræder d.d.
Bestyrelsen vil bruge tiden indtil forårets generalforsamling til at finde kandidater
med de rette kompetencer.
Formanden holder takkeord for Steen Knudsen som træder ud af bestyrelsen. Steen
har været medlem i klubben siden 1996. Steens kompetencer ift. rettigdig omhu,
kæmpe arbejdsindsats, kvalitet, rolige facon, diplomatiske facon vil blive savnet.
Steen Knudsen kåres efterfølgende som æresmedlem af klubben og får overrakt
æresbevis samt gavekurv.
Steen Knudsen takker for æren og sin tid i klubben. En stor fornøjelse, men må
forlade bestyrelsen pga. det dårlige helbred. Håber dog på at komme til at spille golf
snart igen.
8. Valg af revisor
Bestyrelsen peger på genvalg af statsautoriseret revisor Jens Ole Andersen, Plus
revision og han blev genvalgt.
Bestyrelsen vil overveje indtil forårets generalforsamling, om der kan findes en
revisor, som er medlem af klubben.
9. Eventuelt
Ole Langer (4087). Ønske til centeret om bedre vinterhuller, eventuelt nogle
permanente, som kan proppes til i sommerperioden.

Eddie Bugge (840). Messingpropperne på flagstængerne falder ned i hullerne så
boldene kommer i klemme. Kan disse evt. sikres bedre? Et ønske til
centeret/greenkeeper.
Lars Elbrønd (335). Spørger om status på Shortgame Bane.
Formanden Hans Henrik Søllested fortæller, at der arbejdes på et område ved siden
af Nord 1. Projektet ved siden af Syd 1 er skrinlagt. Der vil komme mere information
om Shortgame Banen senest til næste GF i foråret 2022.
Kurt Andersen (2829). Kan der lægges flere sten eller andet på stien op mod
klubhuset. Centeret har modtaget ønsket.
Bent Hvidberg (628). Der er mange ikke-oprettede nedslagsmærker og mange
tilfælde af manglende rivning af bunkers. Og mange lægger riven forkert i bunkers.
Mange andre klubber har ”vær venlig” skilte på flagstangen og opretning af
nedslagsmærker. Bent udtrykte også ønske om mere banekontrol samt til at
opdrage medlemmerne bedre/mere.
Trine Torfing (5236). Har man tænkt sig at gøre noget ved rågerne?
Formanden Hans Henrik Søllested fortæller at greenkeeperne mfl. løbende arbejder
på at holde bestanden nede. Men det kræver tilladelser fra kommunen hver gang.
Rene Mulvad (5046) spørger til håndhævelse af dresscode, sprogbrug og
ordentlighed ift. golfklubben. Der hentydes specielt til at padelspillerne i glasburet
er meget højrøstede og at deres sprogbrug ofte går ud over grænsen til det
acceptable.
Formanden henleder til at dette er centeret ansvar. Formanden mener dog, at det
vil være fint med en snak om en passende dresscode mv.
Bent Hvidberg (628) siger at restauranten og terrassen er offentligt område ift.
dresscode, kultur, opførsel og sprogbrug mv. – så der opfordres til tolerance og
rummelighed.
Olav Søllested (4258). De sidste 3 råge reder blev ikke fjernet for et par år siden, og
derfor er rågerne vendt tilbage.
Sten Nielsen (2075). Udtrykker et ønske om et mere tydeligt horn til brug ved
torden/lyn/uvejr på de huller længst væk. Det er påtalt tidligere at det nuværende
horn kun kan høres på de nærmeste huller, primært på vest-sløjfen. En løsning
kunne være at sætte hornet helt op på taget og lade flere tragte vende ud mod alle
sløjferne. Det er et ønske til centeret/bestyrelsen, som er modtaget.
Finn Lorenzen (147). Udtaler ros til baneejeren med fine og flotte ændringer på
Nord 6 og Nord 7.
Lisbeth Søllested (4259). Foreslår at vi alle medlemmer retter 2 nedslagmærker op
hver gang, foruden vores eget.

Bent Hvidberg (628). Har ikke ment at vi skal have mere banekontrol, men blot sikre
at den eksisterende golfkultur i klubben italesættes, og dermed efterleves gennem
tydeligere information.
Formanden Hans Henrik Søllested, Bestyrelsen og alle fremmødte hyldede August
Høst med stor applaus for hans flotte andel i at landsholdet vandt EM guldmedalje.
Niels Ibsen (1) spørger hvor mange medlemmer er vi i klubben dd.? Centeret
orienterer om 1738 medlemmer for nuværende i klubben.
Dirigenten takkede for god ro og orden, formanden takkede dirigenten for godt
arbejde.
Formanden overrakte vin til dirigenten Niels Ibsen.
Odense Eventyr Golf Klub – længe leve!
Tak for i aften.
Generalforsamlingen hævet kl. 20.07

Underskrift dirigent:

Niels Ibsen

