
 

Odense Eventyr Golf Klub  

Bestyrelsens beretning for 2015  

 

Vi kan i bestyrelsen se tilbage på sæsonen 2015 med en god fornemmelse 
af, at Odense Eventyr Golf Klub nu er kommet ind i en stabil og funktionel 
klubdrift til stor glæde for vores mange medlemmer og greenfee-spillere fra 
andre klubber. 

Dette skyldes ikke mindst, at vi i Odense Eventyr Golf Klub er begunstiget af, 
at der er engagerede udvalgsmedlemmer som gør et stort arbejde til gavn for 
klubben og Odense Eventyr Golf. 

Siden generalforsamlingen i april sidste år er bestyrelsen blevet reduceret fra 
9 til 8 bestyrelsesmedlemmer, idet Anette Pihl Nielsen desværre har valgt at 
trække sig fra bestyrelsen. 

Vi har i det forløbne år afholdt 10 bestyrelsesmøder, og desuden er der blevet 
afholdt et væld af øvrige møder og udvalgsmøder i klubbens mange udvalg. 

Jeg vil allerede på dette tidlige tidspunkt i bestyrelsens beretning for det for-
løbne år fremhæve det gode og tillidsfulde samarbejde der hersker mellem 
3C Golf A/S og Odense Eventyr Golf Klub. 

Vi afholder 4 Samarbejdsudvalgsmøder hen over året, hvor de faste punkter, 
så som restaurant, trænere, sekretariat/greenkeepere, klubhus, bane og golf-
klubben bliver drøftet i en åben og konstruktiv dialog, således at vi i fælles-
skab kan træffe beslutninger, såfremt der måtte være opstået forhold der kan 
give anledning til ændringer eller justeringer til fælles bedste. 

Det er bestyrelsens vurdering, at vi er kommet et godt stykke med implemen-
teringen af de medlemsønsker, som blev afdækket i medlemsundersøgelsen 
fra 2014, blandt andet følgende indsatsområder: 

- åbenhed og gennemskuelighed, således at der altid er adgang til 
 referater af møder, budget og regnskab 

- banens tilgængelighed, hvad angår medlemmernes muligheder for 
 at benytte banen 

- mangfoldighed i tilbud til medlemmerne 

- en god juniorafdeling 

- en positiv, imødekommende og rummelig klub 
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I uge 28 afholdtes EventyrUgen for 21. gang, med deltagelse af ca. 650 golf-
spillere fra 46 forskellige danske og norske klubber. 

Planlægningen og ansvaret for afviklingen af EventyrUgen 2015 var lagt i 
hænderne på Matchsudvalget med Steen Knudsen som formand og tovhol-
der, efter at Harry Pape Henriksen havde haft ansvaret for de foregående 20 
års gennemførelse af EventyrUgen. 

Steen og hans kompetente stab klarede planlægning og afvikling af Eventyr-
Ugen 2015 med glans, så bestyrelsen ser med stor sindsro frem til at også 
dette års EventyrUge vil blive en succes, idet EventyrUgen er blevet et godt 
brand for Odense Eventyr Golf. 

Jeg er sikker på, at det er den professionelle håndtering af EventyrUgen der 
giver den store deltagerinteresse, men det er sikkert også attraktivt, at der er 
flotte præmier at kæmpe om, idet præmier og gaver til EventyrUgen repræ-
senterer en samlet værdi på ca. en kvart million kroner. 

Det kan tillige anføres, at der i år i EventyrUgen som noget nyt vil være sær-
skilte præmierækker for kvindelige spillere, ligesom der er åbnet mulig for del-
tagelse af juniorspillere i aldersgruppen 14-18 år, dog kun i A- og B-rækken. 

Også i 2015 har baneejeren gennemført omfattende investeringer og forbed-
ringer af bane og klubhus. 

Vi kan nu glæde os over som brugere, at klubhuset, omklædningsrum, sekre-
tariat og shop er færdigrenoveret. 

På de 3 sløjfer på banen er alle broerne blevet udskiftet, og der arbejdes på 
en løsning på at gøre broerne mere skridsikre. 

Bænke og skraldespandsskjulere er blevet renoveret eller udskiftet. 

Der er plantet ca. 500 nye træer på strategisk rigtige placeringer, ligesom en 
del af stiforløbet er blevet renoveret. 

Sydbanen er blevet opgraderet – bl.a. med nye teesteder på syd 7 og syd 8.  

På grund af en usædvanlig mild vinter med meget vand har baneanlægget 
været for blød til at bære store entreprenørmaskiner, så det er grunden til, at 
færdiggørelsen af det nye teested ved Syd 2 er forsinket. Det samme forhold 
gør sig tillige gældende for omlægningen af greenbunkeren på Syd 1. 
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Som noget nyt vil vi afskaffe begreberne dametee og herretee, idet tee-
stedsmarkeringerne bliver ændret fra farver til afstandsmarkeringer, hvilket 
indebærer, at man fremover skal undlade at knytte køn til teestederne og 
udelukkende overveje hvilket teested der passer til  længden på ens slag.  

Dette skulle gerne medføre, at endnu flere medlemmer og gæster får en op-
timal oplevelse ved at spille en golfrunde på Odense Eventyr Golf. 

Bestyrelsen og driftsselskabet havde i 2015 en række møder for at undersø-
ge mulighederne for en modernisering af medlemskategorierne. 

Forskellige forslag fra bestyrelsen om nye kriterier for flexmedlemskab er ble-
vet drøftet, men desværre fik vores forslag til ændringer ikke opbakning hos 
driftsselskabet. 

Til gengæld var der fuld opbakning til at reducere kontingentet for studeren-
de, således at fuldtidsstuderende fremover betaler det samme kontingent 
som ungseniorer (18-25 årige). Dette skulle gerne kunne være med til at fast-
holde flere af vores unge medlemmer, samt tiltrække nye medlemmer som er 
studerende.  

Klubbens turneringer er blevet afviklet på vanlig vis, og der er blevet afviklet 
samme antal turneringer som i 2014, hvilket vil sige 8 foruden hulspilsturne-
ringen Eventyr Cup og Ægteparturneringen over 5 fredage under myndig le-
delse af Gerda og Niels Ibsen. 

Desværre er det konstateret, at deltagerantallet til klubturneringerne er faldet 
med ca. 10% i forhold til 2014, og dette sammenholdt med at startgebyret 
blev nedsat til det ”gammelkendte” 50 kr. i 2015 er årsag til, at der er mistet 
ca. kr. 30.000,- i turneringsfee. 

Som det vil kunne ses af turneringskalenderen for 2016 er der 1 klubturnering 
mindre i 2016. 

Som jeg tidligere har nævnt, vil vi gerne være en rummelig klub, så det var 
med glæde og stolthed, at vi i august 2015 af Dansk Golf Union og Dansk 
Handicap-Idræts Forbund blev udnævnt til HandiGolf Ressourceklub. 

Yderligere blev Odense Eventyr Golf i 2015 nomineret til Odense Kommune 
og Odense Handicapråds Handicappris 2015, som en anerkendelse af vores 
arbejde og tilgængelighed for funktionsnedsatte golfspillere. Der var 3 nomi-
nerede til at modtage denne pris, og valget faldt på Tidens Samling. 
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Finn Lorenzen, Bendy Sørensen og jeg selv var til stede ved overrækkelses-
ceremonien den 03. december 2015 i Kulturhuset på Rytterkasernen.   

Pr. 01. januar i år har baneejeren indgået en aftale om forpagtning af restau-
ranten med Birgit og Lars Knudsen. 

I klubben ser vi med forventning frem til den nye driftsform af restauranten og 
bestyrelsen har haft et møde med Birgit og Lars Knudsen for afstemning af 
hver parts ønsker og forventninger til samarbejdet. 

Vi er i bestyrelsen overbeviste om, at Birgit og Lars vil bestræbe sig på at be-
tjene medlemmer og gæster i klubben til alle tilfredshed, og Birgit og Lars har 
løftet sløret for nye tiltag og arrangementer, som vi er sikre på vil falde i med-
lemmernes smag i mere end en forstand, så vi skal opfordre klubbens med-
lemmer til at tage godt imod Birgit og Lars, samt deres personale. 

På det sportslige plan måtte vi konstatere, at 2015 betød nedrykning til 1. di-
vision for førsteholdet, men til gengæld opnåede såvel andet- og tredjeholdet 
oprykning, således at Odense Eventyr Golf Klub nu er repræsenteret i 1., 2. 
og 4. division. 

Matcherne i 2. og 4. division vil byde på masser af lokalopgør med de øvrige 
fynske klubber. 

Vi er godt i gang med at etablere os på kvindesiden, hvor vi i sidste sæson 
sluttede på andenpladsen i landets næstbedste række. 

Eliteudvalget har for den kommende sæson opstillet ambitiøse, men realisti-
ske mål for vores elitespillere, så det bliver interessant at følge eliten i den 
kommende sæson. 

Odense Eventyr Golf Klub er tillige repræsenteret af elitespillere ude i den 
store verden, hvilket vil sige spillerne Malene Jørgensen og Frederik Ander-
sen. 

Det bliver spændende at følge Malene i hendes bestræbelser på at kvalificere 
sig til De olympiske Lege i Rio i august 2016, som en af de 2 danske kvinde-
lige golfspillere ved Legene. 

Hvad angår juniorarbejdet i Odense Eventyr Golf er det juniorudvalgets ambi-
tion at gøre klubben til en klub med mange børn og unge mennesker, der 
spiller golf og har det godt med hinanden, og dermed være grobund for at ud-
vikle talenter som kan være en del af klubbens elite. 
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2015 bød på en nyskabelse i juniorarbejdet i form af Slaget om Odense, idet 
Odense Eventyr Golf sammen med Odense Golf Klub afviklede en lokal ver-
sion af Ryder Cup, således at 12 juniorspillere fra hver klub dystede mod hin-
anden. 

Arrangementet blev afviklet over 3 dage, og det blev en stor oplevelse for 
spillerne og de mange forældre der fulgte dysten, der blev afviklet på såvel 
vores bane, som på Odense Golf Klubs bane. 

Odense Golf Klub vandt Slaget om Odense, men vores juniorer vil gøre alt for 
at tage revanche, når matchen igen i år bliver afviklet. 

Slaget om Odense blev i øvrigt krydret med en Hole-in-One, idet vores egen 
Natasja Meyersam sendte bolden direkte i hul på Nord 6, hvilket udløste et 
gavekort fra Kildemoes til brug for køb af en ny cykel.   

G5 samarbejdet mellem 5 fynske golfklubber har i 2015 været en ubetinget 
succes, idet der i de 5 klubber blev afviklet 8.409 runder golf. 

I Odense Eventyr Golf blev der i 2015 solgt 488 G5-kort, så vi kan med stor 
tilfredshed konstatere, at dette fynske golfsamarbejde er blevet godt modta-
get af vores medlemmer. 

Salget af G5 kort går også strygende i år, hvor der pr. 01. april er solgt 404 
G5 kort til medlemmerne i Odense Eventyr Golf Klub. 

Som en yderligere medlemsfordel for fuldtidsmedlemmer af Odense Eventyr 
Golf Klub, er der indgået en aftale om at være en del af et golfbanenetværk 
med andre udvalgte baner i Norden og Baltikum, samt foreløbigt 4 danske 
baner af høj standard. 

I Årsmagasin 2016 på side 8 til  og med 11 er der en udførlig omtale af dette 
nye og spændende samarbejde. 

Vores kasserer Kenneth Jørgensen vil om lidt forelægge og gennemgå regn-
skabet for 2015, som er blevet udsendt i forbindelse med indkaldelsen til 
denne generalforsamling. 

Vi må i bestyrelsen konstatere, at regnskabet for 2015 udviser et underskud 
på kr. 37.783,-. 
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Underskuddet skyldes blandt andet afholdelse af nogle ikke budgetterede 
udgifter, idet 2015 viste sig også at være et tilpasningsår for den nye besty-
relse. 

Det viser sig efter de seneste tal fra dansk Golf Union, at modsat mange an-
dre specialforbund oplevede golfsporten i Danmark en stigning i antallet af 
medlemmer. 

I Odense Eventyr Golf er medlemssituationen stabil, og vi kan konstatere et 
fald i antallet af flexmedlemmer, hvilket med stor sandsynlighed skyldes, at 
man som fuldtidsmedlem har adgang til blandt andet at erhverve G5-kortet, 
hvilket har fået nogle flexmedlemmer til at skifte medlemskategori. 

Det fremgår af medlemsstatistikken fra Dansk Golf Union, at Odense Eventyr 
Golf Klub fortsat er en af Danmarks største golfklubber, uden at det isoleret 
set er et mål i sig selv for os. 

Også i år har Erhvervsklubben bidraget med støtte til klubbens elite- og juni-
orarbejde, idet hele overskuddet for 2015 ca. kr. 76.000,- er overført til klub-
ben, hvilket jeg fik mulighed for at takke Erhvervsklubben for på deres gene-
ralforsamling den 06. april 2016. 

Sæsonen 2016 er blevet skudt i gang med afholdelse af Åbningsmatchen 
søndag, den 10. april 2016, og der er også i år er planlagt et spændende 
matchprogram, som findes i Årsmagasin 2016. 

Når jeg nu igen nævner Årsmagasin 2016 kan jeg kraftigt opfordre til at læse 
dette grundigt, idet det indeholder mange informative og velskrevne artikler 
om relevante golfrelaterede emner, ligesom de mange udvalg og klubber i 
klubben er udførligt beskrevet i Årsmagasinet.  

Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til alle vores engagerede og dedikerede 
udvalgsmedlemmer og mange frivillige hjælpere for en flot indsats for klubben 
i 2015. 

Der skal også lyde en stor tak til vores baneejer 3C Golf A/S for et godt, loyalt 
og konstruktivt samarbejde, samt en tak til medarbejderne i sekretariatet og 
shoppen. 

Tak til trænerne for deres professionelle indsats til vores elite, juniorer og øv-
rige medlemmer, og naturligvis ikke mindst en stor tak til chefgreenkeeper 
Bendy Sørensen og hans dygtige greenkeeperstab. 
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Jeg vil også gerne takke mine bestyrelseskollegaer for en kæmpe indsats i 
hele 2015. Der har været afholdt mange og lange bestyrelsesmøder, men det 
har på intet tidspunkt skortet på jeres engagement og vilje til at leve op til den 
tillid vores medlemmer viser os. 

Og sidst, men ikke mindst tak til jer medlemmer, for den støtte op opbakning I 
har vist klubben og bestyrelsen i 2015. 


