
Odense Eventyr Golf Klub 
 

Referat 
fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2018  

 
 
Tilstedeværende: Finn Lorenzen, René Hermansen, Hans Henrik Søllested, Steen Knudsen, Kasper Sø, Lars 

Elbrønd og Jan Moosmand. 

Fraværende med afbud: Mikael Korsgaard. 
 
 

1. Økonomi, herunder sponsorsituationen 
- René oplyste, at det ser ud til at blive et nul-resultat. Vi afventer, at til næste møde foreligger der et 

endeligt udkast til regnskab samt udkast til budget. 
- Der mangler 2 sponsorer til 2 matcher næste år samt 1½ dagssponsor til EventyrUgen. 
- Der er basis for at udbygge aftalerne med OK-Benzin og SupportEl. Tages op på mødet med udvalgene og 

medlemsmødet. FL er tovholder.  
 
2. DM i Golfsixes 

- Kører på skinner – kæmper om hulsponsorer.  
- Der er søgt støtte ved 3 private fonde. Flere skal ansøges. Tovholder er MK og LE. 
 

3. 25 års jubilæum i 2018 
- Teaseren er udsendt og godt modtaget. Det første arrangement er medlemsmødet den 25. februar 2018. 

Klubberne i klubben er opfordret til at lade deltagergebyret for deltagelse i matcher i 2018 til at andrage 
kr. 25,00 pr. match.  

- FL rykkede for at få jubi-teaseren lagt på hjemmesiden. 
 

4. Årsmagasinet 
- Deadline er 9. februar 2018! Rikke skal rykkes for annoncer. FL kontakter hende. 
 

5. Møde med udvalgene den 6. februar 2018 
- LE er tovholder for information om aktiviteter uden om Golfsixes. 
- FL er ordstyrer. 
- SK informerer om opfordringen til Klubber i Klubben om deltagergebyr på kr. 25,00 pr. match. 
 

6. Medlemsmødet den 25. februar 2018 
- FL er ordstyrer. Michael Lermark deltager. Den nye restauratør introduceres. 
 

7. Nyt fra Udvalgene 
- Short Game kører. 
- Eliten tager afsted i uge 14 til Porto Santos. 
- Turneringsudvalget oplyste, at kalenderen stort set er på plads. Tilmelding sker i fremtiden via Golfbox, 

hvor også betalingen skal foregå. Paragolf Danmark holder årsmøde hos os den 21. april. 
- Juniorudvalget går over til at bruge et kampkort og er i gang med vinteraktiviteter. 
 

8. Næste bestyrelsesmøde.  
- Afholdes den 6. marts 2018 kl. 17.00. 

 
9. Eventuelt. 


