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Ordinært bestyrelsesmøde 

Onsdag, d. 4. juli 2018 kl. 17.00 

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

                  Afbud: Jan Moosmand 

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Orientering fra:  

a) Formanden 

herunder udkast til tillæg til administrationsaftalen 

b) Kasserer 

c) Udvalg/øvrige bestyrelsesmedlemmer  

 

3. Golfspilleren i Centrum 

 

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

status på eventyrugen – Steen 

spil-med-dagen 29.7 – Finn 

jubilæumsfest - Finn 

indkøb af stativer til teesteder – HH 

SU/dialogmøde afholdt 14.6 

status persondataforordningen – Steen 
 

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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1. Dagsorden godkendt uden kommentarer. 

 

2. Orientering fra: 

Formanden: 

a. Formanden meddelte at klubben har fået afslag på ansøgning til DIF og DGI’s foreningspulje. 

Selvom vi har fået afslag må vi gerne søge igen, hvilket blev besluttet at vi gør. 

b. Tillæg til administrationsaftalen godkendt og accepteret. Underskrives primo august. 

 

Kasserer: 

Møde afholdt med Vivian og Henrik fra 3C hvor forretningsgang blev konfirmeret. Møde med Søren 

primo august. På næste møde går vi igennem saldobalancen år til dato. 

Oversigt café-kort: GK1 Finn – GK2 Steen – GK3 Mikael – GK4 Hans Henrik – GK5 Kasper – GK6 Ove 

 

Eliteudvalg: 

Klubbens elitehold er efter 4 af 6 spillede runder i grundspillet placeret som følger: 

 

1. hold herrer - Santander divisionen - delt 1. plads. Alle hold er lige med 4 p. 

2. hold herrer - 2. division - 3.plads. Skal bruge 1 sejr mere for at sikre pladsen i 2.div. 

3. hold herrer - 4. division - 4.plads. 2 svære kampe tilbage, men der skal point på kontoen for at undgå 

nedrykning. 

Dameholdet - kvalifikationsrækken 2. plads. Oprykningsplads er desværre uden for rækkevidde. 

 

Kanin/begynderudvalg: 

Stadig mange spillere hver tirsdag, og flot fremmøde når der er flyttet til mandage. 

Der opleves også et dejligt fællesskab og en god holdånd, hvor alle gerne hjælper hinanden. Der er god 

opbakning fra hcp spillere, som bevirker at der altid er nok spillere til at gå sammen med kaninerne. 

 

Der er ros fra spillerne til at der er åbnet op for deltagelse i turneringer, senest Nielsen Open.  

 

Begyndere og kaniner var den 27. juni inviteret på materielgården af Bendy Sørensen. Der var en god 

orientering og fremvisning af maskinerne, en god forklaring om anvendelsen af maskinerne og hvorfor det er 

vigtig for baneplejen. Bendy var vært med grillmad, vin, øl og vand. Deltagerne har rost arrangementet som 

vi gerne vil gentage. Besøget giver en god forståelse for greenkeepernes arbejde, herunder hvordan vi bedst 

kan hjælpe hinanden, f.eks. med hensyn til at vente til der vinkes besked fra greenkeeperen, hvorfor 

opsamling af tees er vigtig, hvorfor hele riven skal i bunkeren m.v. Besøget på materielgården kan derfor 

blive en del af forløbet for begyndere og kaniner, på lige fod med regelundervisning.  

 

Sommerafslutningen den 3. juli havde deltagelse af 47 spisende spillere. Der blev spillet Texas Scramble på 

9 huls banen. For begyndere som stiftede bekendtskab med banen for første gang, var det en dejlig positiv 

oplevelse, selvom mange af hullerne er lange i forhold til pay and play banen kan virke meget lange.  

 

Klubber i klubben var inviteret til at give information om klubberne, herunder hvordan nye hcp spillere 

kommer ind i klubben. Onsdagsdamerne deltog med Lykke og Karina – torsdagsherrerne deltog med Søren. 

Der var korte gode informationer fra klubberne, som der blev lyttet interesseret til.  

 

Ud over fejringen af holdvindere blev månedens spillere for juni fejret.  
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Udvalget stiller med 7 hjælpere til spil med dagen den 29. juli. 

 

Opstart onsdag den 1. august for spillere som ikke kan deltage om tirsdagen. Som et forsøg er der spil hver 2. 

onsdag i august og september for disse spillere. Tirsdagspil starter op igen den 7. august. 

 

Turneringsudvalget: 

Nielsens Open 10. juni 2018 

Sekretariatet var bemandet med undertegnede, John Rasmussen, Marianne Heilbo, og Gert Nielsen fra kl. 07 

- 10 (han skulle til rund fødselsdag kl. 12). Turneringen blev afviklet med 141 tilmeldte spillere. 

 

Der blev spillet i A, B, C og D-rækken. D-rækken hvor SMS-afbuddet lå, havde derefter 11 spillere, 8 damer og 

3 mænd. Dame-A-rækken blev officielt aflyst og slået sammen med mændene, da der kun var 1 spiller. 

I B- og C-rækken var der også damerække. 

 

Søren Nielsen havde på forhånd løst problemet med fællesrækkernes præmier ved at tage både ekstra 

dame- og herrepræmier med, så alle kunne få den rigtige slags præmie. 

 

Det begyndte at regne ca. 1 time efter start, men heldigvis uden blæst. Vejret skiftede lidt med lidt sol og lidt 

regn, men mærkværdigvis nok udtrykte ingen spillere utilfredshed med vejret, da jeg spurgte til det ved 

præmieoverrækkelsen. Præmieoverrækkelsen forløb problemfrit, spillere og sponsor udtrykte tilfredshed 

med arrangementet, og vi sagde på gensyn til næste år til sponsor. Dejligt. 

 

Juniorudvalget: 

Jubilæumsmatch a la GolfSixes afholdt d. 25.6 hvor Odense Golfklub var inviteret. 

DGU’s Juniorcamp afholdes i uge 32. 

E-sport er fortsat under udvikling. 

 

Baneudvalget: 

Ny inddeling af greens på oversigtskort fra næste år. 

Varslingssystem til advarsel ved torden – Mikael spørg Bendy. 

 

3. Golfspilleren i Centrum 

Rapporterne er nu tilgængelige. Skal læses af alle i bestyrelsen og herefter evalueres på separat møde 

sammen med Bo og Rikke. Flere medlemmer har udtryk lyst til at hjælpe, og disse kontaktes direkte for at 

tilkendegive, at det er noteret. 

 

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

status på eventyrugen – Steen  

der arbejdes på livet løs. Tilmelding pr. dd 200 i singlerækken og 139 ægtepar. 

Antal tilmeldte i singlerækken betyder at der spilles på én 18-huls sløjfe, og 9-huls sløjfen vil derfor 

være åben for spil for medlemmerne. 

 

spil-med-dagen 29.7 – Ove 

Vi stiller med 7 hjælpere til dagen. Vi har bestilt flyers hos DGU. Program for dagen er udarbejdet. Der 

skal annonceres på FaceBook. Der er et super indmeldelsestilbud til de der indmelder sig på dagen. 
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jubilæumsfest - Finn 

Invitationen er udsendt til medlemmerne.  

 

indkøb af stativer til teesteder – HH 

Er indkøbt og er klar til brug. Anvendelse og opsætning aftales med centret. 

 

SU/dialogmøde afholdt 14.6 

Referat følger snarest. 

 

status persondataforordningen – Steen 

Privatlivspolitik er monteret på hjemmesiden. Persondatabehandler aftaler er indgået. 

 

5. Eventuelt 

EnergiFyn har fremsendt nye tilmeldingskuponer. 

 

 

Næste møde torsdag d. 9.8, hvor vi gennemgår den af Mikael tidligere fremsendte liste med organisering af 

opgaver. 


