
Odense Eventyr Golf Klub 
 

Referat 
af bestyrelsesmøde den 2. august 2017 

 
Deltagere: René Hermansen, Lars Elbrønd, Niels Hunniche, Kasper Sø, Finn Lorenzen, Mikael Korsgaard, 
Steen Knudsen og Jan Moosmand. 
Afbud: H.H. Søllested. 

 
 

1. Økonomi 
- RH oplyste, at det ser planmæssigt ud. Klubben har modtaget det forventede beløb fra 

Skat(spillemidlerne). LE udreder med sekretariatet forholdet med opkrævninger på fejlalarmer. 
 

2. Referater 
- Der var enighed om, at referaterne skulle være fyldestgørende beslutningsreferater. Hvert punkt 

refereres, inden det forlades. 
 

3. Sponsorsituationen 
- Det er lidt en kamp at finde de nødvendige sponsorer til klubbens matcher. Mangler en sponsor til 

afslutningsturneringen. Baneejeren oplyser, at der nok kommer en mindre indtægt på sponsorater 
generelt. Morten V. har tilbudt sin hjælp til at finde sponsorer til klubben, hvilken hjælp tages imod med 
tak. 

 
4. EventyrUgen2017 

- SK gennemgik forløbet og resultaterne. Lidt færre deltagere giver også lidt mindre økonomisk resultat. Vi 
ser frem til at gennemføre EventyrUgen næste år i jubilæumsåret 2018. 
 

5. Fleksmedlemsskab 
- LE redegjorde for forholdet. Hvis alle medlemmer skal have en fælles rettighed a la fleksmedlemsskab, så 

kommer det til at koste penge. Dette bringes op på næste generalforsamling. FL og LE afklarer en konkret 
model med baneejeren. 

 
6. Organisation/ansvarsområder 

- MK overtager formandsposten i Baneudvalget. NH fortsætter som medlem i udvalget. 
 

7. Medlemssituationen 
- Pr. 1. juli 2017 er der 1.514 medlemmer, som er antallet af medlemmer, der har betalt kontingent for 1. 

halvår 2017.  
 

8. Golfspilleren i Centrum 
- Der er nu udsendt i anden omgang til medlemmerne. Thomas Lauritsen fra DGU deltager i bestyrelsens 

evaluering af medlemsundersøgelsen den 15. august 2017 kl. 17.00. 
 

9. DM i Golfsixes 
- DGU har bekræftet arrangementet på vores bane i Pinsen 2018. Delvis banelukning i max. 2 dage. Det 

skal være en festlig begivenhed gerne hul for hul. Brainstorming den 15. august 2017 efter mødet med 
Thomas Lauritsen. 

 
10. 25 års jubilæum i 2018 

- FL redegjorde for arbejdsgruppens arbejde indtil nu, herunder punkt 9. Et omdrejningspunkt er den 25. i 
hver måned. Match og fest den 25. august 2018. Der er afsat kr. 150.000,00 som økonomisk ramme. 
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11. Nyt fra Udvalgene 
Kanin- og Begynderudvalget: Ønsker, at det er mere åbenlyst at få de nødvendige oplysninger som 
interesseret nyt medlem. LE tager sig af dette. Kan være gunstart om tirsdagen fra næste sæson. Der skal 
særskilt sendes mail ud til Superkaninerne og til Tolvmandsturneringen, så vi kan deltage forsat. 

- PR-udvalget: Der afholdes møde i løbet af de næste par uger. MK vil lære at vedligeholde hjemmesiden. 
Der afholdes snarest et møde med sekretariatet om vedligeholdelse/ændringer på hjemmesiden. 

- Elite-udvalget: Der afholdes møde med piger i næste uge om næste sæson. Der er mulighed for at spille 
oprykning i alle rækker.  

- Junior-udvalget: Stor ros for det flotte arbejde med Kampen om Odense. 
Turnerings- udvalget: Siden sidste bestyrelsesmøde har vi afviklet Nielsens Open den 11. juni, med 
deltagelse af 158 spillere. Stor tilfredshed fra Nielsens side med arrangementet. 

 
Juni og juli måned er gået med travlhed omkring tilrettelæggelse og afvikling af EventyrUgen. 

 
Næste turnering er den 20. august, og netop her til morgen har Karvil Biler meddelt, at de vil være 
turneringssponsor.    
Det er et problem, at kun Hans Henrik og Vibeke, samt formentlig Bo, kan rette på hjemmesiden. Vi vil jo 
gerne have et link til tilmeldingen på forsiden, så medlemmerne kan blive opmærksomme på turneringen.  

 
De kommende arrangementer er, at vi lægger bane til finaler for seniorer og veteraner i Regionsgolf den 
2. og 3. september. 

 
Morten Vejlmark har bedt mig forespørge, om der kan bevilges et beløb til vore egne regionshold til en 
fælles afslutningssammenkomst i lighed med sidste år.  Vi bevilgede kr. 1.000 pr. hold til deres afslutning. 
Aftalt kr. 1.000,00 pr. hold i Regionsgolf. 
   
I september måned afvikles der klubmesterskaber i hulspil og slagspil, samt Congratulations turnering. 

 
Den 7. oktober er der landsfinaler i DGU Short Game for juniorer. Og dagen efter, søndag den 8. oktober 
afvikler vi afslutningsturneringen.  

 
Under EventyrUgen henvendte en spiller sig og foreslog, at vi ændrer inddelingen af green- markeringe af 
flagplacering til at være en tvær-inddeling i 3 eller 4 zoner, i stedet for den nuværende inddeling i 
uregelmæssige "firkanter". 
Fordelen vil være, at spillerne så altid vil kunne se, om flaget står forrest, midt eller bag på green. 
Spillerne kan selv se om flaget står til højre eller venstre. 
Forslaget oversendes til Baneudvalget. 

 
12. Næste bestyrelsesmøde.  

- Tirsdag, den 5. september 2017 kl. 17.00. 
 

13. Eventuelt. 
 

 
jm 
 

 
 
 


