
Odense Eventyr Golf Klub 
 

Referat 
af bestyrelsesmøde den 4. oktober 2017 

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

 
 
 

1. Info til/fra driftsselskabet ved RM 
- Rikke oplyste, at der kommer nye medlemmer til hver dag. Nu er nr. 5.000 passeret. 

Udmeldelsesprocenten i år er lidt større end det plejer på samme tid tidligere. Vi sender en mail til 
udmeldte medlemmer for at få afklaret, om der var noget, vi kunne have gjort anderledes, som havde 
forhindret udmeldelsen. 

- Sponsorer til GolfSixes skal koordineres. 
- Der afholdes møde i restaurantudvalget i næste uge. 
- Hjemmesiden opdateres snarest. 
 

2. Økonomi 
- Ligner samme periode sidste år. 
- Der skal være bogført up to date til bestyrelsesmødet i december af hensyn til budgetlægningen for 

næste år. 
 

3. Golfspilleren i centrum 
- Vi afventer rapporten efter sidste omgang besvarelser fra medlemmerne.  
 

4. Golfsixes 
- Folderen er kommet og udleveret til sponsorer. Alt er aftalt med DGU. Afvikles i samarbejde med 

baneejeren. Budget udarbejdes til næste møde. ViaSat og/eller TV2 Sport skal afklares med DGU snarest. 
EAL kommer med et oplæg senest i november. 
 

5. Jubilæum 2018 
- Budget udarbejdes til næste møde. Alle arrangementerne skal koordineres med turneringsplanen.  
 

6. Bestyrelsessammensætningen nu og frem til generalforsamlingen 
- Niels Hunniche er udtrådt, og bestyrelsen kører videre med den resterende besætning. René er udmeldt 

af klubben fra 1. januar 2018, men færdiggør regnskabet og medvirker til budgettet. 
 

7. Nyt fra Udvalgene 
- Eliten: Der skal findes nye kræfter til udvalget.  
- Turnering: I weekenden 9.-10. september afviklede vi semi- og finaler i Klubmesterskabet i hulspil. 

I weekenden 23.-24. september kom turen til slagspil, som blev afviklet med 67 deltagere til start lørdag. 
Navnene på alle klubmestre og runner-ups hænger på opslagstavlen, og vi fik dem lynhurtigt opdateret 
på hjemmesiden.  - Tak til Hans Henrik for det. 
Om søndagen var der præmieoverrækkelse til vindene af Sparekassen Fyn Cup. Jan Svenssen har lovet at 
være sponsor igen i 2018.  Så håber han, at navnet Sparekassen Fyn Cup er slået fast. 
Og som sædvanligt blev der spillet Congratulationsturnering søndag eftermiddag. Desværre med lidt 
forsinket præmieoverrækkelse, idet herrerne skulle i omspil om runner-up. De måtte ud på 5. hul, før der 
kom en afgørelse. 
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Næste event bliver Afslutningssturneringen. Det har (igen) gået trægt med tilmeldingerne, men efter en 
husker blev rundsendt søndag aften, skete der virkelig noget.  Der er pt. tilmeldt 75. Fristen er fredag 
morgen kl. 8. 
Som sponsorer har vi Mikael med hans firma målrettet.dk, samt Stuhr Vine, som også var sponsor ved 
denne turnering sidste år.  Der vil blive lavet en kombination af præmierne fra de to.  Tak til Mikael for 
dit engagement. 

- Regel: Ny formand for udvalget er på bedding. 
- Begynder/kanin: Kører fint. 
- Bane: Fundamentet skal gennemgås.  
- PR/Medie: Nu opdateres hjemmesiden. 

 
8. Nyt udvalg om Regionsgolf 

- Afventer næste møde. 
 

9. Næste bestyrelsesmøde 
- Tirsdag den 7. november 2017 kl. 17.00 

 
10. Bestyrelsesarrangement 

- Afventer Doodle. 
 

11. Eventuelt 
- Intet. 
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