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 Referat fra generalforsamling 2020  
Referatet fra GF den 31.8.2020 er hermed online på 
vores hjemmeside. Ønsker du at læse referatet, kan du 
følge dette link: 

https://www.eventyrgolf.dk/dk/medlem/bestyrelse-
og-generalforsamling/generalforsamling-51/ 
 

 

 Vil du være holdkaptajn for divisions seniorhold? 
3. divisions senior holdet efterlyser en ny holdkaptajn! 
Hvis du kunne have interesse for dette eller ønsker at 
høre nærmere om opgavens omfang/indhold, så  
kontakt gerne Mikael Ejrnæs på mail: 

mikael@ejrnaes.dk  

 

 Nye Greenfee priser på Fyn 

Det blev på det Fynske Formandsmøde i august må-
ned besluttet, at i den Fynske Greenfee Ordning skulle 
Greenfee stige fra 200,- til 250,- fra næste sæson.  

Denne pris gælder for klubbens fuldtidsmedlemmer på 
hverdage fra d. 1 januar 2021. 

ß Se hvilke klubber det drejer sig om her:  

 

 

 
 

 Frivilligfest  

Vores dejlige og hjælpsomme frivillige blev takket den 
9. oktober 2020 med bankoarrangement i restauranten, 
en middag og sjove konkurrencer udenfor på putte-
greenen.  

Tak for den flotte indsats i 2020 – uden jer var ingen 
af de mange frivillige aktiviteter mulige.  

  

  Medlemstal  
Endnu en stigning i brutto medlemstallet!  
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 Begynder- og kaninudvalget 

Vandrepokalen til årets kanin 2020: 
Årets kanin skal være kanin ved udgangen af sæsonen, 
skal have været flittigt mødende i sæsonen som er gået, 
har taget op- og nedture i stiv arm og med godt gå på 
mod, har bidraget med et godt humør, har været en 
god kammerat. Jane Jakobsen blev fejret som årets ka-
nin. 

Hcp spillere: 
Der har i hele sæsonen været super god opbakning fra 
hcp spillere til det ugentlige tirsdagsspil for kaniner. 
Spillerne blev takket for indsatsen og fik udleveret en 
velfortjent flaske rødvin. 

Begynderudvalget: 
Et godt samarbejde og stærkt sammenhold har kende-
tegnet udvalget og fik som tak for årets indsats udleve-
ret en god flaske portvin. 

Ved sæsonafslutningen udtræder Michael Andersen, 
Torben Garbo og Ove Nellemann Laursen af udval-
get. Ralph Grønnegaard Larsen takkede Michael, Tor-
ben og Ove for arbejdet i udvalget og udleverede en 
pose med en flaske rødvin, en flaske rom og en æske 
chokolade til hver 

Det nye begynderudvalg: 

Nye i begynderudvalget for 2021 er Sanne Brandt Jør-
gensen og Trine Torfing. 

Det samlede udvalg består af: 

Birgitte Søllested, Jette Kristensen, Jan Karlsen, Ralph Grønne-
gaard Larsen, Michael Miclos Andersen, Sanne Brandt Jørgen-
sen og Trine Torfing. 

 

 
 

 Juniorer 

Der har været afslutning med 40 juniorer, hvilket er ny 
deltagerrekord. 

En håndfuld af vores mindste juniorer har fået taget 
hul på at spille/lege match, da de deltog i ”Jungletræf” 
i Odense Golfklub juniorer. Stor succes. I næste sæson 
vil Eventyr Golf lægge bane til et lignende arrange-
ment. 

Sociale aktiviteter denne vinter bliver ikke til noget før 
der løsnes for restriktioner. Hvis vejret tillader det, vil 
der spontant i løbet af vinteren bliver arrangeret fælles 
spil på banen. 

 

 
 

 Eliten 

Peter Launer Bæk fortsætter det stabile spil med hhv. 
en 9., 13., og 12 plads i de sidste 3 afdelinger af ECCO 
Touren.  
 
August Thor Høst gjorde sig godt bemærket i Him-
merland, da han førte ECCO Touren deroppe efter 1. 
runde med en runde i -8, August endte turneringen på 
en samlet 15.plads.  
 
 

 

 

 Golfspilleren i centrum 

Golfåret går efterhånden på hæld, og sidste runde af 
medlemsundersøgelsen er netop afsluttet i regi af 
Golfspilleren i Centrum. Denne undersøgelse viser ge-
nerelt set en større tilfredshed blandt klubbens med-
lemmer på en række områder (samlet set en stigning på 
7% ift. sidste år).  



Der har særligt været fremgang på vurderingen af re-
stauranten, hvor medlemmernes forventninger i høj 
grad indfries og hvor kvaliteten af maden vurderes 
markant højere (samlet stigning for restauranten på 
27%). De gæster som besøger klubben, vurderer også 
den samlede oplevelse bedre end tilfældet var sidste år 
(fremgang på 16%). 

 
 

 Baneudvalget 

Der er afholdt besøg på Greenkeeper gården den 14. 
september med 38 deltagere – det er således 4. gang 
dette arrangement er afholdt. 

Bendy viste rundt på gården, herunder de mange ma-
skiner med informationer om hvilke områder de en-
kelte maskiner anvendes, indstilling af klippehøjde mv. 
Bendy fortalte om arbejdet på banen, om egen rolle 
omkring opstart af godkendt greenkeeperuddannelse, 
om sprøjtning og kemikalier, om græsarter. 

Desuden god dialog om hvordan spillere og greenkee-
pere kan hjælpe og passe godt på hinanden. 

Der blev serveret pølse fra grillen sammen med et glas 
vin, øl eller vand. Et godt og hyggeligt arrangement 
som vil blive gentaget i 2021! 

 

 
 
 
 
 

 
 

 Fokus på kulturen i Odense Eventyr Golf 

Baneudvalget har et ønske om, at kulturen omkring 
golfbanen og sporten kommer mere i fokus hos med-
lemmerne.  Vores ønske er øget opmærksomhed om-
kring, hvordan vi bevæger os på golfbanen, og hvor-
dan vi efterlader banen. Vi vil i dette og i kommende 
nyhedsbreve kommentere på egne oplevelser og på op-
levelser omkring kulturen på banen, som bliver refere-
ret til os. Vi håber at kunne hjælpe alle til netop en 
bedre, mere sikker og mere fornøjelig golfrunde. Det 
er også vores ønske og håb, at vi vil modtage kom-
mentarer fra medlemmerne omkring banens tilstand, 
både hvad angår udbedringer og ønsker om forbedrin-
ger. Dette kunne f.eks. være omkring skiltning på og 
omkring banen. 

Og dette indlæg handler præcis om skiltning. Og i 
særdeleshed med en opfordring til at overholde og 
følge skiltningen. På Vest 6 er der opsat skilte, som 
henviser til, hvilken rute spilleren skal følge til næste 
hul. Der er også opsat et skilt der forbyder at passere 
Nord 3. Desværre er der enkelte, som alligevel vælger 
at passere netop Nord 3. Og det kan synes naturligt og 
sikkert. Det er det desværre ikke i alle tilfælde. Og hvis 
mange vælger at gå samme vej, så kan vi ende med en 
nedtrådt og forringet fairway foran greenen. Hvilket 
medfører en dårligere oplevelse af spil og bane, når 
boldens leje pludseligt er ringere end rimeligt. 

Ydermere er hul Nord 3 et kort par 4 hul. Så når hul 
Nord 3 krydses foran green, udsættes man for fare, da 
mange golfere vil forsøge at nå hullet fra tee, og deres 
bold typisk vil have nedslag præcist i det område hvor 
en spiller krydser fairway. 

Vi opfordrer til altid at overholde skiltningen. Og vi 
opfordrer også alle til at hjælpe hinanden med, at sikre 
hinanden mod uheld. 

 
 
 
 
 
 

 Efterårets træningshold – nyt fra trænerne 
Så er det igen muligt at sikre sig en plads på et træ-
ningshold i Eventyr Golf.  
 
Træningen løber over 4 uger med 1 times træning pr. 
uge. Der er kun 3 personer på holdene, hvilket giver 



 
 
 

 
 

 

god mulighed for at tage udgangspunkt i hver enkel 
deltagers ønsker.  
Se mere om træningsholdene og find det hold der pas-
ser dig bedst via Eventyr Golfs hjemmeside: 

https://www.eventyrgolf.dk/dk/eventyr-golfakademi/ef-
teraars-traeningshold-376/     
 
Tilmeldingen klares pr. mail til martin@eventyrgolf-
akademi.dk      
 
Er du mere til individuelle lektioner, er det også en 
mulighed henover efteråret og vinteren. Du kan selv 
booke via GolfBox, sende en mail eller tage kontakt 
pr. telefon: 31131638. 
 
I starten af november skal Yannick på skoleophold i forbindelse 
med sin PGA-uddannelse. Det foregår primært i Ikast og til en 
start i Himmerland, og han vil derfor ikke have sin daglige gang 
i Eventyr Golf i ca. 3 måneder. Han vender stærkt tilbage til 
marts. 
 
Bedste hilsner 
Yannick og Martin 

 

 

 Restauranten  
 
Støt restauranten i OEG ved at købe deres flotte og 
behagelige mundbind! De kan købes i restauranten for 
kr. 45,00.  

NYE ÅBNINGSTIDER  

Vi er gået efteråret i møde og dermed også kortere 
dage i restauranten.  

De nye åbningstider: 

Mandag: Lukket. 
Tirsdag - fredag: Åbent fra 11 til solnedgang. 
Lørdag - søndag: Åbent fra 11-17.  

 

 
 

 Greenkeeper info!  

Jo bedre ALLE medlemmer/spillere passer på vores 
baner SAMT kører mest muligt på stierne, og ikke 
mellem bunker og green – jo længere vil vi kunne be-
nytte vogne i vinterhalvåret – så hermed en opfordring 
til at passe på og tage medansvar fra vores dygtige 
greenkeeper Bendy😊"#$% 
 

 

 
 
 

 Månedens portræt – Connie Donsager Jessen  

Connie – vores 2. bedste damespiller i klubben - har 
været dedikeret medlem af OEG siden 2020.  

Hun har imponerende været klubmester hele 19 gange! 
Hun har spillet på eliteholdet, på Senior touren, været 
til EM individuelt x 3, Hold EM x 1, spiller Regions-
Divisionsgolf, har været tovholder på Yogahold i klub-
ben, og er aktiv frivillig i Regeludvalget, samt altid vil-
lig til at give et godt råd med på vejen! Pyha – lige til at 
blive forpustet, men også imponeret af 😊"#$% 

Vi har stillet Connie 3 spørgsmål: 

1. Hvilke fordele er der som kvindelig golfspil-
ler? 
Som kvinde i golfsporten får man som god spiller 
masser af respekt, men også masser af ”konkur-
rence”. 



2. Hvilket er din yndlingsbane i Danmark og 
hvorfor? 
Hvide Klit golfbane ved Skagen. Banens layout og 
naturen er bare fantastisk, hvor mange af hullerne 
kræver præcision med driveren/jern – og der er 
også plads til de langtslående spiller. 
 

3. Giv 3 gode råd til alle golfspillere... 
1. Vær ikke grådig.  
2. Behandl banen hensynsfuldt.  
3. Træn, træn & træn! 

 


