
Ved 25 års jubilæumsfesten, lørdag den 25. august 2018 
 

 

Formandens tale: 

Kære æresmedlemmer Gerda & Niels Ibsen, Ruth & Harry Pape Henriksen og kære gæster og 

medlemmer. 

Et 25-års jubilæum er stort, 25 år hvor klubben har haft vokseværk rent medlemsmæssigt og 

hvor vi også har kunnet glæde os over stor sportslig succes. Det største var vel da vores herre 

elitehold vandt danmarksmesterskabet i 2011. Nu har holdet igen kvalificeret sig til 

medaljeslutspillet og uanset resultatet i slutspillet – som foregår i weekenden den 15-16. 

september i Farum – har eliteherrerne og alle omkring holdet gjort Eventyr Golf stor ære. 

Men succes kommer som bekendt ikke af sig selv. Det har været hårdt arbejde at nå til hvor vi 

er i dag - og jeg har lyst til at fremhæve og takke klubbens 2 tidligere formænd Harry Pape 

Henriksen og Jess Heilbo og klubbens mange udvalg og bestyrelser – nye som gamle - som har 

været med til at trække læsset i de første 25 år.   

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke driftsselskabet, 3C Golf, med Rikke og Niels 

Thorborg i spidsen, samt alle greenkeeperne, personalet i sekretariatet og i shoppen, vores 

dygtige trænerteam samt golfcaféen og alle, som har deres virke i Eventyr Golf, for et godt 

samarbejde. Og mange tak for den fine opbakning til klubbens jubilæumsfest. 

Som Storm P. har sagt: ”Det er svært at spå – især om fremtiden”. 

Derfor vil jeg nøjes med at fundere lidt over hvordan Eventyr Golf står rustet til at klare 

fremtidens udfordringer med øget konkurrence og nye behov og ønsker hos medlemmerne: 

- Vi har en fantastisk god klub med velfungerende udvalg og klubber i klubben. 

- Vi har en forholdsvis god økonomi.  

- Vi har en god lejeaftale med baneejeren og kan derfor tilbyde vores medlemmer super 

faciliteter - bane, klubhus, træningsfaciliteter osv.  

- Vi er en rummelig klub med gode tilbud til alle medlemmer – det være sig begyndere, 

juniorer, seniorer og elite - samt medlemmer som bare ønsker at spille en runde golf en 

gang imellem.  

- Vi er i gang med at introducere nye spilformer som f.eks. Golfsixes og shortgame for at 

tilgodese behovene hos unge og moderne mennesker, som ikke vil bruge 4 timer - men 

måske kun 1-2 timer - på golfbanen. 

- Vi vil have fat i flere unge mennesker og har derfor startet et samarbejde med FKS, hvor 

den hastigt voksende e-sport er organiseret. Vi mener at alle unge som dyrker e-sport har 

godt af at komme ud og få lidt frisk luft. 

- Vi har et godt klubliv, som udfoldes både i de officielle klubber i klubben og andre 

fællesskaber, hvor man nyder at spille sammen.  



- Sidst men ikke mindst, så har vi i Eventyr Golf Klub mange ildsjæle og frivillige, som sætter 

gang i tingene og bruger deres kostbare fritid til at gøre noget for andre. Det er det 

fundament klubben er bygget på - og det er de frivillige vi skal værne om og satse på i 

fremtiden. 

Jeg synes alt i alt at vi står godt rustet til at møde fremtidens udfordringer og med de ord vil 

jeg bede forsamlingen rejse sig så vi kan udbringe et trefoldigt leve for Odense Eventyr Golf. 

Odense Eventyr Golf Klub længe leve! HURRA HURRA HURRA 
 
 
/ Finn Lorenzen 
 
 
 


