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Ordinært bestyrelsesmøde 

Torsdag, d. 7. juni 2018 kl. 17.00 

Deltagere: Finn Lorenzen, Hans Henrik Søllested, Steen Knudsen, Kasper Sø, Ove Nelleman, Mikael 

Korsgaard 

Afbud: Jan Moosmand 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering fra:  

a) Formanden 

b) Kasserer 

c) Udvalg/øvrige bestyrelsesmedlemmer  

3. Golfspilleren i Centrum 

4. Følgende sager til beslutning, behandling, opfølgning og til ”TO DO-listen”: 

a) status på eventyrugen – Steen 

b) spil-med-dagen 29.7 – Finn 

c) 25 års jubilæum, aktiviteter - Finn 

d) indkøb af stativer til teesteder – HH 

e) arrangement ved elitens hjemmekamp d. 19. august – HH 

f) etablering af shortgamebane og ansøgning af midler hertil – HH 

g) ansøgning af midler til indkøb af videoskærme til reception/udendørs - HH 

h) SU/dialogmøde afholdes 14.6 => emner? 

i) GolfSixes/Shortgame 2019 

j) status persondataforordningen – Steen 

k) status anvendelse af tv ved skranken - Ove 

 

5. Eventuelt, herunder næste møde 

Punkterne behandles i den orden som bestyrelsen finder passende for det pågældende møde. 

 

 

Venlig hilsen 

Mikael, sekretær 
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Referat 

1. Dagsorden godkendt uden kommentarer. 

2. Orientering fra: 

 a) Formanden  

Indlæg findes hovedsagligt under pkt. 4 

 På baggrund af henvendelse fra Rikke vedr. medlemmers adfærd over for arbejdende green- 

keepere, bliver dette et punkt på det kommende SU/dialogmøde. Bestyrelsen valgte Steen 

som 4. medlemmer af FU. 

 

 b) Kassereren 

 Der er pt. intet nyt at berette. Mikael afholder møder med Vivian og Søren i juni. 

 

 c) fra udvalgene 

 Juniorudvalget v/Hans Henrik 

 Vi vandt ”Slaget om Odense” 12½ - 11½ efter en meget spændende dyst. Holdet indspillede 

 lidt over kr. 6.000,00 i pointsponsorater hvilket er mindre end i de foregående år. Nye tiltag 

 næste år for at øge dette sponsorat. 

 Vi har planlagt ”Jubilæums”-turnering d. 25. juni, hvor vi spiller 2 x 6 huller på syd,  

inspireret af GolfSixes. Odense Golfklub er inviteret til arrangementet på baggrund af  

samarbejdet omkring ”Slaget om Odense”. 

 

 Eliteudvalget v/Kasper 

Gode takter fra begge vore professionelle, Peter Launer Bæk og Frederik Andersen, som 

begge på det seneste har leveret deres hidtil bedste præstationer som professionel. 

Forberedelse til divisions weekend 16/17 juni i gang, holdene er udtaget. Malene Jørgensen 

spiller med på dameholdet.  

 

 Turneringsudvalget v/Steen 

Ud over ægteparturneringerne har der ikke været klubturneringer siden 

Åbningsturneringen den 15. april. Næste arrangement er Nielsens Open på søndag den 

10. juni. Det er svært at trække spillere til turneringer, der er kl. 12.00 d.d. kun tilmeldt 

134 spillere, mod 158 sidste år. Og i år har vi endda 11 D-række spillere med. Der er 

tilmeldingsfrist fredag kl. 10.00. 

Der har været klaget over at Regionsgolfholdene forårsager mange banelukninger på 

"de gode" tidspunkter, dvs. sidste på eftermiddagen, når vore arbejdsduelige spillere har fri. 

Vi har følgende hold: 

A1 under 50 år, B1 under 50 år, senior B 50 - 60 år, veteran B 60 - 70 år, Superveteran B 

over 70 år (nyt hold fra 2018). Senior og Veteran Elite i DGU regi styres fra DGU og spiller 

kun i weekender. Netto har vi altså 1 regionshold mindre end sidste år, men jeg vil henstille 

til alle holdene, at de søger spilletidspunkter uden for banens spidsbelastninger, og 

maksimalt booker 6 starttider. Jeg har lavet statistik over regionsholdenes blokeringer i 

perioden 1. april - 31. august i år (bilag). 
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Jeg skriver til holdkaptajnerne generelt og henstiller til, at de fremover kun blokerer 

nødvendige tider og gerne uden for spidsbelastningstiderne. 

 

Begynderudvalget v/Ove 

 Det er en ren fornøjelse og der er mange spillere hver uge. Med handicapspillere er der typisk 

 40-45 spillere, enkelt gange har der været mere end 50 spillere. Fordelingen er ca. 10-15  

 begyndere, 15-25 kaniner og 10-15 handicapspillere. Der er en rigtig god stemning og der  

 opleves et stærkt fællesskab samt en god holdånd. Efter spillet deltager 25-45 spillere i det 

 social samvær. 

 Deltagelse i åbningsturneringen har fået stor ros af de deltagende spillere. Pt. er der tilmeldt 

 11 i D-rækken til Nielsen Open. 

 Der har været stor tilslutning til at deltage i matcher mod andre klubber, hvorfor det i år har 

 været muligt at stille hold til alle planlagte matcher. 

 En del spillere er blevet handicapspillere, som er klar til at blive modtaget i klubber i klubben. 

 Udvalget får stor og god opbakning fra klubbens handicapspillere, ligesom der er et stærkt 

 engagement i udvalget. 

       

Baneudvalget v/Mikael 

 Brandfare på banen grundet tørke. Vi tager emnet med til SU-mødet. 

 

Pr-udvalg 

Finn synes vi skal gøre mere ud af PR-delen for klubben. Sven-Erik Nielsen vil gerne hjælpe 

ved udarbejdelse af pressemeddelelser, etc. 

 

3. Golfspilleren i Centrum 

 Vi afventer rapporten fra GiC. 

 

4. Følgende sager til beslutning, behandling, opfølgning og til ”TO DO-listen”: 

 

a) status på eventyrugen – Steen 

Menu er aftalt med Emil, menuen er allerede på hjemmesiden og meget attraktiv. 

138 tilmeldte i single, 70 par 

Flere former for henvendelser til tidligere deltagere blev diskuteret. Mangel på deltagere 

fra Eventyr blev også behandlet. Det blev vedtaget at udsende et nyhedsbrev til 

medlemmer med opfordring om at melde sig til Eventyrugen, set i lyset af jubilæet i år og 

at Eventyrugen næste år har 25 års jubilæum. 

 

b) spil-med-dagen 29.7 – Finn 

Dette arrangement er programsat i sekretariatets sommerferie. 

Klubben/begynderudvalget har påtaget sig at være tovholder. Møde d. 14.6 vedr. dette 

hvor Finn, Ove, Rikke og Vibeke deltager. 
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c) 25 års jubilæum, aktiviteter – Finn 

Kit Morgen, Connie Donsager og Agi er i gang med at planlægge festen, invitationer 

udsendes ultimo juni. 

 

d) indkøb af stativer til teesteder – HH 

Vedtaget at indkøbe 4 sæt teestedskilte til bedre promovering af sponsorer. 

 

e) arrangement ved elitens hjemmekamp d. 19. august – HH 

HH arbejder med forslag til et arrangement. 

 

f) etablering af shortgamebane og ansøgning af midler hertil – HH 

Emnet tages op på SU/dialogmøde d. 14.6. 

 

g) ansøgning af midler til indkøb af videoskærme til reception/udendørs – HH 

Oplæg til projektet udarbejdes af HH, med input fra Johnny, AV-Center. 

 

h) SU/dialogmøde afholdes 14.6 => emner? 

Bane, GolfSixes/DM Shortgame 2018 evaluering, videoskærme, Spil med dag 2018, 

banekontrol efter kl. 17:00, klager fra greenkeeperne, Ecco Tour  

 

i) GolfSixes/Shortgame 2019 

Møde aftalt med DGU i Idrættens Hus d. 18.6 kl. 9:30 hvor Lars og Finn deltager – flere 

kan deltage hvis det ønskes. Bestyrelsen er positiv over for afholdelse af arrangementet i 

2019, i en rekonstrueret udgave ang. aktiviteter omkring turneringen. 

 

j) status persondataforordningen – Steen 

Klubbens privatlivspolitik er udsendt til medlemmer og monteret på hjemmesiden. 

Databehandler aftaler er indgået hvor nødvendigt. Håndtering af medlemmers data er 

udarbejdet. IT-politik og ”slette-politik” er under udarbejdelse. 

 

k) status anvendelse af tv ved skranken – Ove 

Videoer er optaget og vil blive vist på skærmen snarest. 

 

Eventuelt 

 Bestyrelsen har købt medlemskab af Erhvervsklubben. 

 Mødedatoer: 4. juli, 9. august og 5. september 


