
Odense Eventyr Golf Klub  

Referat af ordinær generalforsamling den 25. april 2022 
Referent: Agi Szocska 
 

Til stede ved generalforsamlingen var i alt 77 medlemmer. 

Fra bestyrelsen var formanden Hans Henrik Søllested, næstformand Ove Nellemann 
Laursen, samt bestyrelsesmedlemmerne Tina Gammelgaard, Daniel Svendsen og Agi 
Szocska tilstede. Mikael Korsgaard Schmidt havde meldt afbud. 

 
Formanden bød velkommen og indledte med at byde velkommen til 
æresmedlemmerne Niels og Gerda Ibsen samt Steen Knudsen. OEGC direktør Rikke 
Mølhave Thorborg og de fremmødte medlemmer blev derefter budt velkommen. 

1. punkt på dagsordenen, var valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Niels Ibsen, som 
blev valgt med applaus.  

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og 
beslutningsdygtig, og gennemgik derefter dagsordenen.  

2. punkt var bestyrelsens beretning fra det forløbne år 2021, som blev fremlagt af 
formanden, Hans Henrik Søllested.  

Beretningen kan findes på dette link 

Spørgsmål: 101-5067 Anne Buch Hansen spørger ind til shortgame baneplanerne 
henlæggelse. Svar: Formand Hans Henrik Søllested svarede at tiden de seneste 4 år 
er løbet lidt fra projektet, og at anlæggelse med anden placering ikke vil være det 
samme som planlagt samt at shortgamebanen vil give øget baneleje, som ikke 
fandtes hensigtsmæssigt, for klubben/medlemmerne. Direktør Rikke Mølhave 
Thorborg svarede at nyt et indspilsområde pt. er blevet prioriteret før en 
shortgamebane, men at muligheden herfor stadig foreligger. 

Beretningen lukkedes med applaus. 

 

 

3. punkt var forelæggelse af regnskab for 2021 til godkendelse.  

Kassereren Mikael Korsgaard Schmidt kunne desværre ikke være tilstede i dag, så 
formanden Hans Henrik Søllested gennemgik regnskabet, som kan ses på dette link 

https://www.eventyrgolf.dk/filarkiv/generalforsamling/2022/Bestyrelsens_beretning_for_2021.pdf
https://www.eventyrgolf.dk/filarkiv/generalforsamling/2022/OEG_REGN_2021.pdf


Spørgsmål/kommentarer: 

101-712 Steen Knudsen supplerede med, at der var øget baneleje på ca. 300.000 i 
2021, hvilket blev udlignet af den øgede medlemskontingent pga. flere medlemmer. 

101- 1687 Gert Nielsen spørger til om regnskabet er blevet godkendt af en revisor, 
og formanden svarede bekræftende på dette. 

Regnskab blev godkendt med applaus. 

4. punkt var forslag fra bestyrelsen 

Ingen forslag 

5. punkt var forslag fra medlemmer 

Ingen forslag  

Punkt 6 er forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent 
 
Budgettet for 2022 forelægges, og kan ses på følgende link 
 
Forslag til kontingentstigningen fra 2023: 
Fuldtidsmedlemmer: 6.950 kr. 
Golfspirer: 770 kr. 
Juniorer: 1250 kr. 
Ungseniorer: 4730 kr. 
Studerende: 2290 kr. 
Fleksmedlemmer: 4450 kr. 
Langdistancemedlemmer: 3960 kr. 
Passive: 1450 kr. 
Senior+: 3480 kr. 
 
Spørgsmål: 101-4296 Arne Larsen spørger om det vil fordyre medlemskab for nye 
medlemmer – jo flere medlemmer - jo større udgifter for klubben.  
Og Arne spørger til junior kontingent – de mange unge er fordyrende ift. træning 
mv. end deres kontingent indbringer. Svar: Formanden Hans Henrik Søllested svarer 
at det er korrekt at jo flere juniorer vi har jo flere udgifter har vi til træning og 
turneringer for juniorerne, men at vi i klubben fortsat har til hensigt at hverve og 
byde juniorer velkomne, og at forhåbentlig senere konverteres til ungseniorer og 
seniorer evt. elitespillere, så klubben bevarer sin diversitet og bredde 
medlemsskare. 
101-2075 Sten Nielsen spørger hvorfor kontingentstigningen ikke er fremsat som 
forslag fra bestyrelsen til godkendelse. Svar: Formanden Hans Henrik Søllested 
svarer at det er sat op som forslag til godkendelse og årsagen til det ikke er under 

https://www.eventyrgolf.dk/filarkiv/generalforsamling/2022/OEGK_Budget_2022.pdf


punktet ”Forslag fra bestyrelsen” er at vi tager punkterne som de er defineret i 
vedtægterne. Han understreger også at budgettet som fremlægges vedrører 2022, 
og kontingentforslaget vedr. 2023.  
101-250 Jess Heilbo svarer at Erhvervsklubben løbende har sponseret 
juniormedlemmerne, og at klubben bestemt skal bevare sin bredde og forsætte med 
fokus på de unge/ungdommen, som er klubbens fødekæde. 
 
Kontingentstigningsforslag fra bestyrelsen vedtages med overvejende flertal. 
 
Punkt 7 er valg af bestyrelsesmedlemmer 
Nuværende bestyrelsesmedlemmer på valg er formand Henrik Henrik Søllested, Agi 
Szocska, næstformand Ove Nellemann Laursen. 
Bestyrelsesmedlemmerne Mikael Korsgaard Schmidt (modtager ikke genvalg) og 
Daniel Svendsen (modtager ikke genvalg).  
 
Tina Gammelgaard og Kasper Sø er ikke på valg i år og fortsætter i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen forslår nyvalg af Karin Demkjær, René Mulvad, Niels-Peter Tougaard og 
Michael Friis. 
  
Alle der er på valg og modtager genvalg fra bestyrelsen samt de nye foreslåede 
bestyrelsesmedlemmer blev valgt med applaus. 
 
 
Punkt 8 er valg af revisor 
 
101-3901 Bente Nielsen blev nyvalgt til at revidere klubbens regnskab for 2022. 
Bente er professionel bogholder. 
 
101- 1687 Gert Nielsen opfordrer til at regnskabet fremover foretages en ekstern 
aut. revisor. Formand Hans Henrik Søllested svarer at dette fremover vil blive gjort 
af nyvalgte OEG medlem Bente Nielsen. 
101- 3900 Keen Nielsen udtaler at klubben kunne vælge en aut. revisor, men som 
klub kan OEG sagtens lade et kvalificeret medlem revidere regnskabet. 
101- 4107 John Christensen udtaler, som professor på SDU, at er meget fornuftigt og 
tilstrækkeligt, at klubben har en bogholder til at revidere klubbens regnskaber. En 
ekstern aut. revision er en meget fordyrende affære, og kræver et større setup. 
 
Punkt 9  - Eventuelt 
 
Hans Henrik Søllested takker og overrækker en stor tak til Daniel Svendsen for sit 
arbejde i bestyrelsen. 
 




