
Odense Eventyr Golf Klub 
 

Referat 
af bestyrelsesmøde den 5. september 2017 

 

Til stede var Finn Lorenzen, Michael Korsgaard, Kasper Sø, Lars Elbrønd, Steen Knudsen, René 
Hermansen, Steen Knudsen og Jan Moosmand. 
Afbud fra Hans Henrik Søllested og Niels Hunniche. 
 
 

1. Økonomi 
RH oplyste, at alt ser fornuftigt ud i forhold til sidste år på samme tidspunkt og det gældende budget. Det 
bogførte resultat pr. 31. august 2017 rundsendes til bestyrelsen. 
 

2. Dispensationsansøgning 
Den fremsendte ansøgning blev gennemgået og afvist. FL meddeler dette til ansøgerne. 
 

3. Golfspilleren i Centrum 
Bestyrelsen blev på sidste møde grundig orienteret af Thomas fra DGU. Snart kommer den sidste 
spørgeundersøgelse i dette år, således alle medlemmerne har haft mulighed for at besvare spørgsmålene. 
Herefter vil bestyrelsen intensivere indsatsområderne i samarbejde med sekretariatet. 
 

4. DM i Golfsixes 
Afholdes i Pinsen 2018, og der udarbejdes løbende en beskrivelse af meningen med arrangementet og det 
praktiske arbejde af LE. 
EAL er involveret i udarbejdelse af et projekt, som kan bruges som eksamensopgave for eleverne. 
JM orienterede om sin telefoniske henvendelse til englænderne, som afholdt en lignende turnering sidste år 
med Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard som vindere. 
https://www.centurionclub.co.uk/s/20/golfsixes?jssCart=509544475c95c751a9d14286b9ed4b95 
Torben Iversens Paraden kunne involveres. Dannebrog på flagene. Pivedyr, hvor salget sker til fordel for Kids 
Aid. 
 

5. Dame Eliten 
Holdet er trukket og starter i kvalifikationsrækken næste år, forudsat at der tilmeldes et hold. Der indkaldes 
til et møde med potentielle mulige emner for at bygge holdet op på ny. 
 

6. 25 års jubilæum i 2018 
Arbejdsgruppen arbejder støt og rolig. Der er udsendt referat fra møderne. 
 

7. Nyt fra Udvalgene 
Turneringsudvalget: Har afholdt Karvil Biler den 20. august 2017, som var en succes. Finalen i Regions Golf 
har været afholdt i sidste weekend, der var et problem med baneblokering den sidste dag, hvilket ikke må 
ske. I næste weekend er semifinale og finale i Hulspil. Om 14 dage gentages det i relation til Slagspil. Der er 
nu en sponsor til afslutningsmatchen. Sparekassen Fyn-Cup gentages næste år. 
Begynderudvalget: 2 af de faste kræfter stopper, når sæsonen er færdig.  
Eliteudvalget: 1. herreholdet er rykket op i landets bedste række. TILLYKKE. Øvrige herrehold klarede egne 
målsætninger. 
Pr.- og Medieudvalget: Hjemmesiden bliver opdateret i samarbejde med sekretariatet. Måske skal der 
etableres en Webmaster. 
 

8. Næste bestyrelsesmøde er fastsat til onsdag, den 4. oktober 2017.  
 

9. Eventuelt. 

https://www.centurionclub.co.uk/s/20/golfsixes?jssCart=509544475c95c751a9d14286b9ed4b95

