
Referat af bestyrelsesmøde i OEGK d. 3.5.2017. 

Tilstedeværende: Finn Lorenzen, Mikael Korsgaard, René Hermansen, Hans Henrik Søllested, Niels 
Hunniche, Steen Knudsen, Kasper Sø og Lars Elbrønd. 

Fraværende med afbud: Jan Moosmand. 

Formanden Finn Lorenzen bød de 2 nye bestyrelsesmedlemmer René Hermansen og Mikael Korsgaard 
velkommen. 

 
1. Orientering til/fra driftsselskabet 

Rikke Mølhave kunne fortælle  
• om sponsorsituationen, at der foreløbigt i år er faktureret  godt 80% af det budgetterede 

beløb. Det blev igen påpeget, at enhver henvendelse til en mulig sponsor skal koordineres!! 
Niels Hunniche er klubbens sponsorkoordinator. 

• Åbent hus var succesfuld med mange glade børn og flere deltagere end forventet. Det 
resulterede i op til en snes nye medlemmer, heraf mindst 10 nye seniormedlemmer. 
Begynderudvalget indsats denne dag er forbilledlig. Man kan overveje, om vi næste gang 
evt. skal suppleres med et indslag fra et medlem med 1 års anciennitet om sine egne 
oplevelser af at være et nyt medlem i klubben. 

• Medlemssituationen er dermed stabil - med en opadgående tendens. 
• Der er foreløbigt solgt mere end 460 G5-kort. Vi når ganske givet op på mindst samme 

niveau som i 2016. 
• 11 ud af 12 buggies har været udsat for hærværk. Under de nuværende forhold er det 

meget mandskabskrævende at sikre disse buggies. Der arbejdes på at finde en permanent 
løsning på problemet. 

Det blev besluttet 
• At infotavlen tages ned og skal erstattes af noget nyt. Klubhusudvalget undersøger 

mulighederne. 
• At der i forbindelse med beslutninger om køb i samarbejde med 3C skal indhentes 

tilbud, inden et evt. køb besluttes. 
• At baneudvalget må finde ud af en hensigtsmæssig løsning på opsætning at et 

starterur, der kan ses fra 1. tee på alle 3 sløjfer. 
Klubben meddelte  

• At Hans Henrik Søllested er klubbens repræsentant i Erhvervsklubbens bestyrelse. 
 

2. Strategi og handleplan 
Den 3 år gamle nedskrevne strategi trænger til et rutinemæssigt eftersyn. Finn, Mikael, René og 
Hans Henrik kommer med et oplæg på næste bestyrelsesmøde. 
 

3. Bestyrelsens forretningsorden 
En ny forretningsorden for bestyrelsen blev vedtaget. Den kan læses på følgende link.  
En ny forretningsorden for udvalgene og ”klubberne i klubben” blev vedtaget. Den kan læses på 
følgende link.  

 
4. Konstituering / organisering 

Formand: Finn Lorenzen, 
Næstformand: Mikael Korsgaard 
Kasserer: René Hermansen 

https://www.eventyrgolf.dk/filarkiv/Forretningsorden_for_bestyrelsen_(2017_udgave).pdf
https://www.eventyrgolf.dk/filarkiv/Forretningsorden_for_udvalgog_klubber_i_klubben_(2017_udgave).pdf


Honorær sekretær: Jan Moosmand 
Bestyrelsens kontaktpersoner i de forskellige udvalg er som følger: 
Lars Elbrønd: Regel- Handicap-, banereservations-, begynder- og kaninudvalgene. 
Steen Knudsen: Turneringsudvalget, klubber i klubben, Eventyrugen, Regionsgolf 
Kasper Sø: Eliteudvalget 
Hans Henrik Søllested: Juniorudvalget og Erhvervsklubben 
Mikael Korsgaard: Bane-, PR- og medieudvalget 
Niels Hunniche: Baneudvalget og sponsorkoordinering 
Finn Lorenzen: Klubhusudvalget 
I nogle udvalg er der flere end 1 bestyrelsesmedlem, og der er desuden en række arbejdsgrupper 
og underudvalg. Den fuldstændige oversigt kan ses på følgende link. Kontaktpersonerne giver 
snarest Finn besked om udvalgenes fuldstændige sammensætning. 
 

5. Restaurant/café 
Klubbens ønsker i forbindelse med en fremtidig forpagtningsaftale er formidlet til 3C. Klubben vil 
løbende blive inddraget i processen. 
 

6. Nyt fra udvalgene 
• Regeludvalget: Den nye procedure mht. opnåelse af banetilladelser er kommet godt fra 

start. 
• Eliteudvalget: Danmarksturneringen og de mange individuelle turneringer for 

elitespillerne tager sin begyndelse i den kommende weekend. Mulighederne for at 
minimere omfanget af banelukninger i forbindelse med afviklingen af 
Danmarksturneringen drøftedes. Problemstillingen må analyseres nøjere med henblik 
på at optimere antallet at åbne tider, inden næste runde skal afvikles på vores bane. 

• Turneringsudvalget: Fin deltagelse i årets 2 første turneringer, mens det går lidt trægt 
mht. EventyrUgen. 

• Juniorudvalget: Juniorerne har fået ny spilledragt. Tak til sponsorerne Carlsberg 
Sportsfond, Nordea Fonden og Tømrup. 
 

7. Næste møde 
Den hidtidige praksis med fast mødedag den første onsdag i måneden kl 17.00 fortsættes. Dvs., at 
næste møde er d. 7. juni. 
 

8. Eventuelt 
• På næste møde skal mulighederne for at bestyrelsen kan kommunikere via en lukket 

gruppe i Facebook drøftes. 
• Odense Eventyr Golf Klub kan til næste år fejre 25 års jubilæum. Planlægningen skal i gang 

nu. Finn er tovholder. 
• I lyset af debatten på generalforsamlingen foretager baneudvalget medio maj en vurdering 

af banens kvalitet. 
• Der er mange aktiviteter på anlægget, som ikke fremgår af aktivitetsoversigten på klubbens 

hjemmeside. På næste SU-møde bør det drøftes, hvordan det kan gøres bedre. 
• Finn rundsender en opdateret telefon- og adresseliste over bestyrelsen. 
• Lars og Finn udarbejder nyhedsbrev, som udsendes inden næste spørgerunde i 

”Golfspilleren i Centrum” den 10. maj. 
 
 
 

https://www.eventyrgolf.dk/dk/medlem/bestyrelse-og-udvalg-19/

