
Bestyrelsens beretning for 2021 

2021 var i starten af året stadig ramt af Coronarestriktioner, hvilket gjorde at enkelte arrangementer måtte 
aflyses og at vi først kunne afvikle vores åbningsturnering, i ønskede form, i midten af maj måned. Der var 
stor opbakning og fuld tryk på alle 3 sløjfer hvor 144 spillere deltog. Vi oplevede i det hele taget en stabil og 
god tilslutning til vores arrangementer og golfturneringer, og det er vi meget glade for. Der skal lyde en stor 
tak til vores turneringsudvalg og vores ægteparturneringsudvalg som lægger et stor stykke arbejde i at lave 
turneringer for vores medlemmer. Lad os give dem en hånd.  

EventyrUgen kunne igen genoptages efter coronapause i 2020. Vi var spændte på om afbrækket ville 
betyde nedgang i deltagerantallet, men det var heldigvis ikke tilfældet. 198 deltagere deltog i single 
turneringen og intet mindre end 248 deltog i parturnering fredag og lørdag. Vi har modtaget utrolig meget 
ros for setup’et i 2021, så det håber vi giver endnu flere tilmeldinger til årets turnering. Jeg vil da ikke 
undlade at nævne at tilmeldingen er åben, så I skal endelig ikke holde jer tilbage. Vi har et decideret udvalg 
til at varetage EventyrUgen. Det er stor turnering og kræver mange timer med planlægning og ikke mindste 
afvikling. I spidsen for udvalget sidder Sten Nielsen, og vi kan ikke sende nok roser den vej. Sten bruger helt 
utroligt meget tid på turneringen og det synes jeg vi skal give ham en kæmpe hånd for.  

I 2020 oplevede vi et decideret boom i medlemsantallet, og det fortsatte i 2021. Vi var på et tidspunkt et 
godt stykke over 1700 medlemmer, og det gjorde at vi ændrede vores nedsatte rekrutteringsudvalg, til at 
rette fokus imod fastholdelse. Det bliver fortsat udvalgets opgave, da vi nok må forvente at en del af de 
mange nye medlemmer finder tilbage til tidligere sportsgrene og aktiviteter efterhånden som vi kommer 
tilbage til en hverdag uden Corona. Vi kan dog konstatere at starten af 2022 ikke har givet en tilbagegang, 
så det er jo positivt. De fleste af vores nye medlemmer er begyndere og kommer i den forbindelse i 
bekendtskab med vores begynderudvalg. De sørger hver tirsdag for spil for nye og hjælper dem rigtig godt 
på vej, både på banen og med de mange spørgsmål, man kan have som begynder. Vi hører heldigvis meget 
positivt fra vores nye spillere om deres begyndelse i klubben, og det kan vi takke vores begynderudvalg og 
hjælpere for. Lad os give dem en hånd.  

De mange nye medlemmer betyder også at vi skal have en øget fokus på baneblokeringer, og udeblivelse 
fra bookede tider. Vi oplever desværre en stor del af medlemmerne som ikke få bekræftet deres tider. Vi 
håber derfor I alle vil hjælpe os med at få bekræftet jeres tider ved ankomst i shoppen, eller via Golfbox 
App’en. Det er krav at man bekræfter sin tid for at have ret til at spille på banen.  

Året begyndte desværre med en trist begivenhed da vi mistede en af vores æresmedlemmer; Harry Pape 
Henriksen, som gik bort den 12. januar. Til generalforsamlingen i september ærede vi Harrys minde med 1 
minuts stilhed efter Harry’s mindeord, skrevet af Niels Ibsen var læst op. Uden Harry ville Odense Eventyr 
Golf Klub ikke være hvad den er i dag!  

På golfanlægget skete der lidt ændringer ved Nord 6 og Nord 7, da træværket omkring søerne trængte til 
udskiftning. I samme omgang blev søerne udvidet for at kunne optage noget af det ekstra nedbør vi oplever 
mere og mere af. Vi fik også forbedret skilte og greenkeeperne sørgede for nye rhododrendon bed og vilde 
blomster på anlægget. Det pyntede alt sammen og vi håber at vi får mere at se af den slags.  

Vi har i flere år søgt midler til en short game bane. Vi har fået tilsagn om 150.000 fra Sydbank fonden, men 
den oprindelige plan om et område ved siden af Syd 1 gav ikke længere mening for baneejer, som ikke 
kunne se sig selv i projektet og ville have en mærkbar forhøjning i banelejen, hvis banen skulle etableres, 
selvom klubben finansierede anlægget af short game banen. Derfor blev projektet sparket til hjørne. Et 
andet stort ønske fra klubben var at få indspilsområde tættere ved klubhuset, og forberedelserne til det 



arbejde blev sat i gang. Første step var at flytte teestedet til Nord 1 for at kunne give plads til nye 
indspilgreens og bunkers, der hvor teestederne er placeret nu og hen langs med den eksisterende 
øvegreen. Vi har set skitser af det endelige projekt og det ser meget lovede ud. Om vi på en eller anden vis 
kan implementerer Short Game bane på det område er nemmere at tage stilling til når vi ser det endelige 
resultat. Det forventes at det nye teested til Nord 1 kan tages i brug senere i år, hvorefter arbejdet med 
indspilsområde kan påbegyndes.  

Der skete også ændringer i G5 samarbejdet, da Sct. Knuds valgte at udtræde af ordningen. Blommenslyst 
Golfklub ønskede at være med i ordningen og derudover kom Golfklubben Lillebælt også med. Så derfor 
blev ordningen i stedet til G6. Der er blevet spillet mange runder både hos os og i de andre klubber, så vi 
må i den grad sige at ordningen er en succes. 

Økonomisk ender klubben med et stort overskud. Vi skiftede regnskabsprogram, som gerne skulle gøre 
nogle ting nemmere i forhold til bogføring. Det betyder dog at vi højst sandsynligt fremadrettet vil 
fremlægge regnskab og budget med en anden opstilling end den I ser i dag, og har været vant til fra 
tidligere år. Vores kasserer, Mikael Korsgaard, har brugt en del tid på at overføre tal til den ”gamle” 
opstilling, men det er tid der kan bruges bedre, så vi i stedet bruger opstillingen fra regnskabsprogrammet.  
Mikael genopstiller desværre ikke til bestyrelsen. Mikael overtog kassererposten i 2018, og tilbød selv at stå 
for selve bogføringen. Den del havde vi før en ekstern person til. Ved den del alene har Mikael sparet 
klubben for over 65.000,- om året som klubben tidligere har givet. Det er mange penge og noget klubben 
kan være Mikael meget taknemmelig for. Mikael fik sat ind i de mange ting der i vores aftale med baneejer, 
og sørget for at der har været styr på regnskaberne. Vi skal efter generalforsamlingen have konstitueret os 
med en ny kasserer og jeg er rigtig glad for at Mikael har tilbudt sin hjælp med at hjælpe den nye kasserer 
på plads. Jeg vil gerne have at vi giver Mikael en kæmpe hånd for det store arbejde han har ydet for 
klubben. 

Sidste sæson var golfmæssigt tilbage til normalen i juniorafdelingen efter et langt år med corona, som 
spændte ben for det meste. Det betød både, at vores juniorer igen var bredt repræsenteret i en masse 
turneringer, men også at vi igen kunne afvikle en række sociale arrangementer. Særligt juniorturen til Rømø 
var et højdepunkt, hvor 14 af vores juniorer fik en masse gode golfoplevelser og hvor nye venskaber blev 
skabt. Resultatmæssigt opnåede klubben også en række flotte sejre. Det er svært at fremhæve et resultat 
frem for et andet, men som juniorafdeling er vi altid særlig stolte, når vores juniorer står skulder ved 
skulder og kæmper sammen for klubben. De gjorde de bl.a. i Slaget om Odense (Ryder Cup match med 
juniorerne fra Odense Golfklub) og med den flotteste sejr til følge. 

Daniel Svendsen som står for vores juniorudvalg, har desværre valgt heller ikke at genopstille til 
bestyrelsen. Daniel overtog juniorposten fra mig i 2018, så jeg ved hvor mange timer der også er i at få 
juniorafdelingen til at køre med arrangementer og forskellige turneringer. Det har Daniel gjort rigtig godt og 
jeg vil også gerne have at vi giver Daniel en velfortjent klapsalve. Heldigvis har Daniel fundet en kompetent 
afløser i Michael Friis, som i dag opstiller til bestyrelsen. Vi ser frem til et godt samarbejde med Michael.  

 

Der skete flere unikke ting for eliten i 2021. For første gang i klubbens historie har vi en professionel herre 
med på Challenge Touren. Det skete da Peter Launer Bæk opnåede en samlet 5. plads på Road to Europe 
ranglisten 2021 og dermed får fuld spilleret på Challenge Touren i 2022. En fantastisk bedrift af Peter, som 
lover godt for fremtiden.  



En anden stærk bedrift er holdindsatsen af elitetruppen. Igen for første gang i klubbens historie, har vi 
herrehold repræsenteret samtidigt i både den bedste og 2. bedste række i Danmark. Det er det ikke mange, 
om nogen klubber, der har opnået tidligere. Så samlet set en flot sæson af elitetruppen og et flot arbejde af 
holdkaptajner og trænerstaben. 

Sidst, men ikke mindst, skal det selvfølgelig også fremhæves at August Thor Høst var med på det danske 
herrehold som for første gang nogensinde vandt EM for hold tilbage i juli måned.  
Vi kan virkelig være stolte af vores elite trup i klubben. De fortjener alle en kæmpe hånd!  

 

I september afholdte vi arrangement for alle vores frivillige. Det blev til hygge med golf og god mad i 
restauranten efterfølgende. Klubben fik Coronatilskud til arrangementet, som gjorde at vi kunne forkæle 
deltagerne lidt ekstra. Vi håber vi igen i år kan afvikle et lign. arrangement. Det er det mindste vi kan gøre 
for alle vores frivillige som bruger så mange timer i vores klub.  

Vi har også 2 medlemmer som fik en ekstra belønning. Hanne og Finn Schønberg modtog GF Fyns ildsjæle 
pris. De modtog prisen for deres store arbejde med tirsdagsseniorerne. Med prisen fulgte 20.000,- som 
kommer tirsdagsseniorerne tilgode. Stort tillykke med prisen!  

Og når vi siger frivillig og mange timer, så er det naturligt at nævne klubbens nye æresmedlem som blev 
udnævnt på generalforsamlingen i september, nemlig Steen Knudsen. Han blev helt fortjent hyldet og fik 
overrakt æresbeviset. Heldigvis hjælper Steen os stadig og det er vi meget taknemmelig for. Vi har forsøgt 
at finde nogle afløsere til de mange opgaver Steen har taget sig af. Desværre må vi erkende at et par af dem 
vi havde fundet, er sprunget fra igen. Vi håber meget at vi snart kan finde nogle flere frivillige der kan 
hjælpe os i mål med at overtage disse opgaver.  

I regeludvalget fik Uffe Haffstrøm gennemført og bestået regeldommer uddannelsen, så han er personen vi 
skal gå til hvis vi er i tvivl om nogen af de mange golfregler. Stor tak til Uffe for at påtage sig opgaven, og 
tillykke med uddannelsen! 

DGU var forbi anlægget i forbindelse med ny rating af banen. Ca. hvert 5. år kommer de forbi og studere 
anlægget for at se om sværhedsgraden på banen matcher de tildelte slag vi får som spillere. De vurderede 
at sløjferne er sværere end sidst den blev ratet så det har givet de fleste spillere 1 slag eller 2 ekstra.  

Desværre måtte Anne Szoscka forlade bestyrelsen da hun fik arbejde og bolig i Aarhus. Anne lavede, 
sammen med Agi, et stort arbejde med nyhedsbreve, og havde flere planer for arrangementer for 
medlemmer i hendes egen målgruppe, nemlig de unge. Det var meget ærgerligt at Anne skulle flytte da hun 
var en god kapacitet i bestyrelsen, der også kunne hjælpe os ”gamle” med at se tingene i andre 
perspektiver.  

Heldigvis ville Agi gerne fortsætte på kommunikationsdelen og nyhedsbrevene og det er glædeligt. Vi er 
dog meget i tvivl om hvorvidt vores nyhedsbreve bliver læst, men planen er fortsat at sende dem ud.  

I oktober måned modtog jeg en meget kedelig mail fra Rikke. Den indeholdt nemlig besked om at Bo 
Damgaard havde opsagt sin stilling som Golfmanager. Det var et stort chok. Vi har i mange år haft et 
fantastisk samarbejde med Bo, og på fornuftig vis fået løst de bump på vejen der har været undervejs.  
Bo vil blive savnet af os alle! Klubben gav helt fortjent Bo en gave da han stoppede i starten af året. Vi 
ønsker det bedste for Bo fremover. Bo deltager desværre ikke i dag, da han er travlt optaget med sit 
erhvervede badehotel, lad os alligevel give Bo en kæmpe klapsalve.  



Det ser heldigvis ud til at vi har fået en kompetent afløser for Bo, i form af Morten Møller, som tiltrådte 
stillingen i januar. Vi ser, i klubben, frem til et rigtig godt samarbejde.   

Der skal naturligvis lyde en stor tak til alle i centeret for samarbejdet i det forgangne år. Tak til Jeanette og 
Jørn Kyhn for driften af restauranten. Det har glædeligt været en kæmpe forbedring i forhold til tidligere. 
Og ikke mindst en stor ros til vores greenkeepere ført an af Bendy Sørensen, som igen i 2021 sørgede for at 
vi virkelig har en bane i fantastisk stand, som alle kan være stolte af.   

Sluttelig vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen for endnu et godt år og jeres store indsats for 
klubben.  


