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Referat 
af bestyrelsesmøde den 7. november 2017 

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

 
1. Økonomi 

- Nyt princip for adm. af lejeaftalens bestemmelser om lejens størrelse: Vedtaget og forelægges for 
baneejer. 

- Fleks medlemskab: Vedtaget – er accepteret af baneejer 
- Afregning af greenfee i EventyrUgen: Vil kræve en ændring af bilag B i sin helhed. Der arbejdes videre 

med sagen i relation til 2018. 
- RH oplyste, at der var bogført op til ult. oktober. Forventningen er stadig et nul-resultat. 

 
2. Dispensationsansøgning – skift af medlems status 

- 4 anmodninger om udmeldelser modtaget efter 1. oktober 2017 pr. 1. januar 2018. Kan ikke 
imødekommes. Henvises til passivt medlemskab. 

- 1 ægtepar vil gerne være fleks medlemmer pr. 1. januar 2018: Kan ikke imødekommes. 
 

3. Golfspilleren i Centrum 
- Det er banen, cafeen samt integration i klubber i klubben, der går igen. Vi arbejder videre med disse 

punkter. Baneejer vil tilstræbe, at banen er klar til sæsonstart næste år, hvilket ikke var tilfældet i år. 
- Vi fortsætter også i 2018 med spørgeundersøgelsen. 
 

4. DM i Golfsixes 
- Baneejer afklarer med de respektive hul-sponsorer. Udvalget udarbejder en sponsorpakke.  
- Der blev udpeget ansvarlige for hvert hul. MK og KS går i gang med ansøgninger hos fonde. LE søger ved 

kommunen. 
 

5. Onsdagsdamer 
- Udvalget bedes påse, at de almindelige regler for spil på 18-hulsbanen overholdes af hensyn til 

hastigheden på banen. Udvalget inviteres til et møde med repræsentanter fra bestyrelsen for at høre om 
udvalgets udfordringer. 

 
6. 25 års jubilæum i 2018 

- Jubilæumsskrift og folder med aktiviteter gennem jubilæumsåret er på skinner. Der er fundet en 
tovholder til jubilæumsfesten den 25. august 2018. 

 
7. Fynsk Samarbejde – golffyn.dk 

- En god ide, men hvem sørger for vedligeholdelse af siden løbende og ikke kun en gang om året. Der skal 
være klarhed over, hvad vi forpligter os til. 

 
8. Regionsgolfudvalg 

- Vi har pt. 6 hold. 2 hold er rykket op i år. Der nedsættes ikke et egentlig udvalg, og regionsgolf kører 
videre i uændret form. Vi kigger på muligheden for at tilgodese spillerne, også udeholdet, med mønter til 
boldautomaten. 

 
9. Nyt fra Udvalgene: 

Regeludvalget har fået et nyt medlem, Uffe Hafstrøm. 
Juniorudvalget er i gang med de sociale arrangementer. 
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Turneringsudvalget:  
Søndag den 8. oktober afvikledes afslutningsturnering med Mikael Korsgaard som delsponsor og Stuhr-vine 
som den anden delsponsor. Det gav flotte præmier til de 112 spillere. Tak til Mikael og målrettet.dk for 
opbakningen. 
Søndag den 5. november afvikledes andeturnering med Mesterslagteren Fåborgvej som sponsor for både 
ænder og vin. 122 deltagere - stor succes.  
Vi har modtaget henvendelse fra Birger, om det er muligt, at deltagerne i KM i hulspil selv aftaler og spiller til 
og med semifinaler, således at lørdagen bliver frigjort til medlemmerne. De sidste 3 år, dvs. fra 2015 har vi 
afviklet KM i hulspil i det nuværende format, hvor der spilles semifinaler lørdag og finaler søndag. Lørdag er 
der lukket 07.30-10.15, søndag 07.30-09.22. 
Formatet bibeholdes. 
Trætavlerne til hole-in-ones er fyldt og nye tavler koster "en bondegård". 
Birger og Finn har sammen lavet et oplæg til nye tavler til klubmestrene, hvorefter nogle af de gamle 
klubmestertavler "kannibaliseres" og ombygges til hole-in-one. 
De nye tavler vil selvfølgelig blive ajourført tilbage til 1993. Messingskiltene vil udgå, og navnene vil blive 
klæbet på tavlerne. De første nye tavler vil blive ophængt under pokalhylderne i restauranten. 
Næste års turneringskalender/Begivenhedskalender er ved at være på plads. Der mangler nogle sponsorer. 
Det skal der arbejdes på. 
Eliteudvalget oplyste, at truppen bliver lidt mindre næste år. Holdkaptajnen for dameholdet bliver Arne 
Larsen. KS sørger for at søge tilskud hos Skat. 
 

10. Næste bestyrelsesmøde 
- Onsdag den 13. december 2017.  

 
11. Eventuelt. 

 
 
 
jm 


