
REFERAT
af ordinær generalforsamling 

tirsdag den 22. april 2014 I Odense Eventyr Golf Klub

Velkomst v/ formanden
Formand Harry Pape Henriksen bød velkommen til alle – en særlig velkommen til de 3 
æresmedlemmer Gerda Ibsen, Niels Ibsen og Erik Laubel.
 

Dagsorden:

Punkt 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog advokat Henrik Bornebusch som dirigent. Der var ingen andre forslag. 

Henrik Bornebusch takkede for valget og kunne starte med at konstatere, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. 

Desuden kunne dirigenten oplyse, at der var 174 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning blev afviklet således, at udvalgene hver især præsenterede de aktiviteter, der 
har været i 2013.

Formandens beretning v Harry Pape Henriksen
Se formandens beretning: Klik her

Begynder og kaninudvalget v/ Per Nygaard
Per Nygaard fortalte kort om det nye begyndertræningskoncept og mentorordningen, som 
begynder/kaninudvalget ser frem til at høste gode erfaringer med.

Matchudvalget v/ Leib Falk Hansen
Matchprogrammet i 2013 omfattede 8 matcher samt 5 ægteparmatcher, Elleby Cup og Eventyrugen, 
som i jubilæumsåret 2013 satte rekord med deltagere fra mere end 60 klubber i Danmark, Norge og 
Sverige.

Matchudvalget har i 2013 samlet set bidraget med over 150.000 kr. til klubbens drift.

Matchprogrammet for 2014 indeholder samme antal matcher som i 2013.

Baneudvalget v/ Frank Frederiksen
Banen har været igennem en turbulent periode de sidste par år pga. den tidligere ejers konkurs. 

Der er udfærdiget en detaljeret vedligeholdelsesplan for banen. Et par af de mest markante ting, 
som er lovet udført henover foråret, er opretning af teesteder og eftersåning af fairways.

Frank sagde afslutningsvis, at baneudvalget/bestyrelsen forventer, at der fra den nye baneejers side 
vil blive afsat de nødvendige midler til såvel den daglige drift samt opdateringer, så vi alle fortsat kan 

http://eventyrgolf.dk/filarkiv/pdf/Formandens_beretning_v_Harry_Pape_Henriksen.pdf


bryste os af at have en veltrimmet og udfordrende bane at spille på.

Juniorudvalget v/ Lene Thomsen
Lene fortalte om juniorernes mange aktiviteter i 2013 og takkede juniorudvalget for et godt 
samarbejde.

Se juniorudvalgets beretning: Klik her

Eliteudvalget v/ Arne Dirckinck-Holmfeld
Arne så tilbage på sæsonen 2013 med tilfredshed. Herre eliteholdet fik en 3. plads i puljen og 
bevarede dermed pladsen i Elitedivisionen.

Dameholdet rykkede igen videre op i rækkerne og spiller nu i 1. division.

Arne gennemgik herefter de mange flotte individuelle bedrifter i 2013 samt målsætningen for 2014.

Se eliteudvalgets beretning: Klik her

Handicap – og regeludvalget v/ Søren Andkjær
Søren nævnte, at der holdes introduktionsmøde for nye spillere den sidste tirsdag i måneden kl. 19.

Mødet består af en banevandring, en intro til Brian Oswalds materiale og måske en lille quiz.

Nye spillere oprettes som brugere af ”regelskolen” og får tilsendt diplom fra Oswald Academy efter 
bestået forløb.

Til nye juniorer bruges Oswald Academy´s  materiale ”De eventyrlige golfregler”.

”Regelinfo” opdateres jævnligt med regler, etikette og quiz´s på klubbens hjemmeside.

Forhandlinger med baneejer v/ Jens Peter Henriksen
På den ekstraordinære generalforsamling i december 2013 fik bestyrelsen af generalforsamlingen 
på læg om følgende:

1. At genoptage forhandlinger med baneejer om en aftale for 2014.
2. At indlede forhandlinger med baneejer om en længerevarende aftale vedrørende leje af 

anlægget.

Jens Peter Henriksen gennemgik efterfølgende ”knasterne” i forhandlingerne og afsluttede med at 
bemærke, at forhandlingerne foregik i en positiv stemning, og at bestyrelsen forventede, at 
forhandlingerne kunne afsluttes inden sommerferien.

Se beretning vedr. lejeaftale: Klik her

Kommentarer/spørgsmål til bestyrelsens beretning:

Lars Elbrønd efterlyste en undskyldning fra bestyrelsen vedr. forløbet af den ekstraordinære 
generalforsamling, som medlemmerne var indkaldt til i december 2013 i forbindelse med 
forhandlinger om den nye lejeaftale. Lars Elbrønd mente, at de 450 fremmødte medlemmer blev 
misinformeret om økonomien og undskyldte på egne vegne fordi han dengang selv var en del af 
bestyrelsen.

http://eventyrgolf.dk/filarkiv/pdf/Juniorudvalgets_beretning_v_Lene_Thomsen.pdf
http://eventyrgolf.dk/filarkiv/pdf/Jens_Peter_Forhandlingsforloeb.pdf
http://eventyrgolf.dk/filarkiv/pdf/Elite_udvalgets_beretning_v_Arne_Dirckinck-Holmfeldt.pdf


Harry Pape Henriksen mente ikke der var grund til at give medlemmerne en undskyldning. Den 
ekstraordinære generalforsamling i december 2013 mundede ifølge HPH ud i, at bestyrelsen fik 
opbakning og mandat til at forhandle videre med baneejeren. Umiddelbart efter den ekstraordinære 
generalforsamling kom der en aftale for 2014 på plads, og aftalen blev ifølge HPH forbedret med 
70.000 kr. mere til klubben.

Dirigenten bad herefter de tilstedeværende markere om de kunne stemme for beretningen - ingen 
markerede. Dirigenten slog herefter fast, at beretningen ifølge vedtægterne ikke skulle godkendes 
gennem en afstemning, hvorefter man gik over til næste punkt på dagsordenen.

Punkt 3: Fremlæggelse af regnskab v/ Leib Falk Hansen
Kasserer Leib Falk Hansen gennemgik regnskabet på projektor.

Se regnskabet for 2013: Klik her

Efter gennemgangen af regnskabet svarede kassereren på spørgsmål fra medlemmerne. Dog måtte 
Frank Frederiksen forklare hvorfor udgiften til 500 trænertimer ikke var anført som udgift i regnskabet 
fordelt på elite og juniorer. Årsagen var, at det ikke var muligt at kapitalisere denne udgift. Ulla Vahl-
Møller kunne dog oplyse, at OEGC anså det som et bidrag til klubdriften på 270.000 kr.

Herefter blev regnskabet godkendt.

Punkt 4: Bestyrelsens forslag 
Ingen 

Punkt 5: Forslag fra medlemmerne
Poul Erik Sørensen, Steen Knudsen og Finn Lorenzen havde fremsendt 3 forslag vedr. åbenhed og 
gennemskuelighed.

Forslagene havde været drøftet med tre bestyrelsesrepræsentanter inden generalforsamlingen, og 
der var enighed om følgende ændringsforslag:

• Senest 14 dage efter et bestyrelsesmøde har været holdt,  gør bestyrelsen medlemmerne 
bekendt  med  bestyrelsesmødets  indhold  ved  på  klubbens  hjemmeside  at  gengive 
bestyrelsens mødereferat.

• I  forhold,  hvor  klubben  forpligtes  længere  end  driftsåret,  gør  bestyrelsen  medlemmerne 
bekendt  med  forholdet  ved  på  klubbens  hjemmeside  at  gengive  forpligtelsen.  Løbende 
forpligtelser, der strækker sig længere end driftsåret, oplyses i regnskabet.

• Klubbens  regnskab  og  økonomi  holdes  adskilt  i  forhold  til  OEGK’s  eliteafdeling. 
Eliteafdelingen sidestilles således ansvars- og driftsmæssigt med øvrige ”klubber i klubben” 
og  har  selvstændigt  ansvar  for  alle  egne  dispositioner  og  aktiviteter,  -  det  være  sig  
understøtning  af  elitespillere  og  opnåelse  af  sponsorstøtte  til  finansiering  heraf. 
Eliteafdelingen arbejder ud fra eget selvstændige budget og fører sit eget regnskab.

Steen Knudsen præsenterede og begrundede de tre ændringsforslag, som formanden på 
bestyrelsens vegne lovede at efterleve og føre til protokol.

Punkt 6: Forelæggelse af budget for 2014 v/ Leib Falk Hansen
Kasserer Leib Falk Hansen gennemgik budgettet, - herunder fastlæggelse af indskud og kontingent.

http://eventyrgolf.dk/filarkiv/pdf/Regnskab_2013.pdf


Budget 2014: Klik her

Budgettet 2014 blev enstemmigt godkendt.

Punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Lars Elbrønd og Søren Heilskov trak sig fra bestyrelsen efter den ekstraordinære generalforsamling i 
december 2013. Lars Elbrønd blev erstattet af Michael Mørk. Søren Heilskov blev ikke afløst, men 
bestyrelsen benyttede sig af vakance i de sidste par måneder.

På valg var herefter følgende bestyrelsesmedlemmer: 
Lene Thomsen, Jens Peter Henriksen, Arne Dirckinck-Holmfeldt og Michael Mørk. 

Lene Thomsen og Michael Mørk genopstillede ikke. 

Jens Peter Henriksen og Arne Dirckinck-Holmfeldt ville modtage genvalg og bestyrelsen opstillede 
derudover Jens Nørgaard, Hans Henrik Søllested, Kim Kenlev og Finn Møller-Olsen til bestyrelsen. 

I forundring over, at der ikke var opstillet kvindelige kandidater til bestyrelsen meldte Suzanne Lützen 
sig som kandidat. Jens Østergaard foreslog Anette Pihl Nielsen som kandidat.

Jens Peter Henriksen stillede ved udsigten til kampvalg sit mandat til rådighed. Leib Falk Hansen og 
Arne Dirckinck-Holmfeld meddelte derefter, at de ligeledes ville trække sig fra bestyrelsen.

Dirigenten suspenderede derpå mødet i 15 minutter

Da mødet blev genoptaget meddelte bestyrelsen, at den anså Anette Pihl Nielsens forbindelse til 
baneejeren for et habilitetsproblem. Synspunktet førte til meningsudvekslinger mellem bestyrelse og 
bl.a. Jens Østergaard, Suzanne Lützen og Anette Pihl-Nielsen.

Suzanne Lützen og Anette Pihl-Nielsen fastholdt deres kandidaturer.

Efter at generalforsamlingen igen havde været suspenderet i 10 min, meddelte Harry Pape 
Henriksen på bestyrelsens vegne, at hele bestyrelsen trak sig.

I mellemtiden havde også Jens Nørgaard, Kim Kenlev og Finn Møller-Olsen trukket sig.

Dirigenten suspenderede herefter generalforsamlingen og meddelte, at der ville blive indkaldt til en 
ekstraordinær generalforsamling med valg af en ny bestyrelse.

Punkt 8: Valg af revisor
Generalforsamling suspenderet – punkt 8 blev derfor udsat til ekstraordinær generalforsamling.

Punkt 9: Eventuelt
Generalforsamling suspenderet – punkt 9 blev derfor ikke behandlet.

Referat godkendt den 

http://eventyrgolf.dk/filarkiv/pdf/Regnskab_2013.pdf


                                              

Henrik Bornebusch, dirigent


