
Odense Eventyr Golf Klub 
 

Referat 
af bestyrelsesmøde den 7. juni 2017. 

 
Til stede var Finn Lorenzen, Lars Elbrønd, Hans Henrik Søllested, Steen Knudsen, Niels Hunniche, Kasper 
Søe, René Hermansen, Mikael Korsgaard og Jan Moosmand. 

 
 

1. Økonomi – opfølgning og oplysning om nuværende antal medlemmer 
- RH oplyste om et snarligt møde med revisor i relation til kontoplanen samt gav et øjebliksbillede om 

økonomien, som ser fornuftigt ud. Medlemstallet er faldet en smule. Kort til restauranten ophører, når 
alle indsatte penge er forbrugt. Regninger sendes til Søren, som hurtigst muligt betaler regningerne. 
Relevante personer kan enten selv lægge pengene ud og efterfølgende få beløbet overført mod 
aflevering af bilaget eller få udbetalt et acontobeløb med efterfølgende afregning. 

Bestyrelsen besluttede, at ”klubber i klubben” får kigge-mulighed i deres respektive bankkonto. 
Klubben har indenfor 1 måned måttet betale 2 ærgerlige regninger til alarmselskabet pga. 
alarmer i zone 2 (mødelokalet og udvalgslokalet). Steen Knudsen har udsendt procedure for 
kvittering af alarm til alle udvalg. Det skal undersøges, om der er indbygget en log, så man kan 
se, hvem eller hvad der har udløst alarmen. 

 
2. Medlemskategorier 

-  Ændringen af Golf Spirer er accepteret af baneejeren. Ændringen af flexmedlemskategorien er ligeledes 
drøftes, og det vil koste klubben penge, hvilket bør tages op på næste generalforsamling, således 
medlemmerne kan tage stilling til en mindre kontingentstigning til afdækning af det mindre kontingent 

for flexmedlemmmerne. LE udarbejder notat om konsekvenserne ved at indføre flexmedlemsskab 
for +70 årige, som foreslået på generalforsamlingen. 

 
3. Ydelser efter administrationsaftalen 

- Ydelserne er nøje beskrevet til fastsat pris. Ønskes yderligere opgaver løst af 3C, så skal der betales 
ekstra herfor. Der tages kontakt til 3C om præcisering af ydelserne, navnlig løbende opdatering af 
hjemmesiden. LE og JM kommer med et oplæg. 

 
4. EventyrUgen2017 

- SK oplyste, at tilmeldingerne går langsommere end tidligere. Alle sponsorer er på plads. Menuer er 

ligeledes på plads og ligger på hjemmesiden under EventyrUgen. 
 

5. Strategi- og handleplan 

- De nuværende er fra 2014. Skal afstemmes med resultatet af medlemsundersøgelsen fra juli 2017. 

Resultatet af medlemsundersøgelsen i april/maj foreligger. Arbejdsgruppen bestående af Finn, 
Lars, Rikke og Mikael indkaldes snarest til en gennemgang af resultatet og drøfte 
indsatsområder. DGU inviteres efter næste medlemsundersøgelse i juli for at hjælpe os med at 
forstå og tolke diagrammer, udviklinger og tendenser. 

-  
 

6. Nyt fra Udvalgene 
- Regel- og Begynderudvalget kører efter det nye koncept. 

Eliten er kommet godt i gang med sæsonen – gode resultater. Divisionsresultaterne er gode for 

herresiden. Elitedamerne, som er en forholdsvis smal trup, kæmper for livet i 1. division. Kasper 
Sø oplyste, at konsekvensen ved evt. at trække holdet midt i sæsonen er, at holdet skal starte 
forfra fra kvalifikationsrækken. Det er ikke ønskeligt. 
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- Turneringsudvalget oplyste, at Kugler og Buler ikke havde et tilfredsstillende antal deltagere. Der er 
bevilget kr. 5.000,00 til musikken, hvilket udbetales.  

- Juniorerne har sin traditionsrige match i den kommende weekend: Kampen om Odense. 
 

7. DGU’s anbefalinger til god klubdrift 

- Alle udvalg skal udarbejde retningslinjer/målsætning for deres arbejde. Bestyrelsen besluttede, 
at ”DGU´s anbefalinger til god klubdrift” skal anvendes. Materialet ligger på DGU´s hjemmeside 
http://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/anbefalinger-til-god-klubdrift. 
LE og FL udarbejder umiddelbart efter bestyrelsesmødet et nyhedsbrev om ”Golfspilleren i 
Centrum”, flexmedlemsskab og 25 års jubilæum. 
 

 
8. 25 års jubilæum i 2018 

- Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med idéer til aktiviteter i jubilæumsåret. 
Arbejdsgruppen har holdt det første møde, hvor der var bred enighed om, at 
jubilæumsaktiviteterne bør strække sig over hele sæsonen 2018 så flest mulig kan være med til 
fejringen. Der skal være aktiviteter for alle medlemmer, klubber i klubben, elite, juniorer, 
begyndere etc. Bestyrelsen skal på næste møde fastsætte en beløbsramme for hvad klubben vil 
spendere på jubilæet. 
Der opsættes en idékasse, hvor medlemmer kan lægge forslag til ”hvordan kunne du tænke dig 
jubilæumsfesten”. 
Referatet fra det netop afholdt møde rundsendes til bestyrelsen. 

 
9. Næste bestyrelsesmøde 

- 2. august 2017. 
 

10. Eventuelt 
- Intet. 
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