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Ordinært bestyrelsesmøde 

Onsdag, d. 9. august 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 – godkendt af forsamlingen. 

 

2. Orientering fra:  

a) Formanden: 

- vi ansøger DIF igen om tilskud, ansøgningsfrist 1.9.18. 

- forslag fra Robert Klausen om afholdelse af kursus i hjertemassage og anvendelse af hjertestarter. 

Mikael undersøge førstehjælpskurser i kommunalt regi, Finn taler med baneejer om hjertestarter. 

- møde d. 27.8 for formænd i alle fynske klubber hos os. 

- DGU golf kun for formænd i Kolding d. 16.9 – Finn deltager. 

- billet til Made In Denmark til søndag d. 2.9 kan fås hos Finn. 

- Finn havde besøg fra Fyns Stiftstidende ved journalist Jesper Mads Eriksen under Eventyrugen. Glimrende 

møde, hvor Finn fik fortalt meget godt om vores dejlige klub. 

 

b) Kassereren: 

- saldobalance gennemgået. Vi skal have tilpasset vores budget til vores kontoplan. Der er flere rettelser til 

bogførte poster og til kontobenævnelse i saldobalance. 

- restant vedr. GolfSixes: en betaling mangler fortsat. Som aftalt 4.7 så aftaler Finn rykkerproceduren. 

- bestyrelsen har besluttet at tilføje et budgetmodul til vores regnskabssystem. 

 

c) Udvalg / øvrige bestyrelsesmedlemmer 

begynder/kaninudvalget: 

- Spil med den 29. juli: Rigtig god opbakning fra klubbens medlemmer. Der var plads til max. 27 medlemmer med 
hver en ven = i alt 54 deltagere. Udvalget havde flere hjælpere end behovet, så rigtig flot opbakning. 
Arrangementet blev overbooket hvorfor der er lavet venteliste. Specielt jubilæumstilbud på 500 kr. for resten af 
året med binding for 1. halvår 2019 blev tegnet af 17 nye medlemmer. 
 

- 1. august: Første hold efter sommerpausen med ekstra spilledag for dem som ikke kan spille på tirsdage. 6 
begyndere deltog - ingen kaniner. 4 af deltagerne var helt nye medlemmer som fremover spiller på tirsdage. 
 

- 7. august: Første tirsdag efter sommerpausen. I alt 35 spillere samt alle 5 fra udvalget. 8 begyndere - heraf flere 
helt nye og endvidere 1 ny som var på venteliste efter spil med dagen. 13 kaniner - 13 hcp spillere. Positivt at 
flere som er gået fra kanin til hcp spiller, stadig møder op for at deltage, og hjælpe til som hcp spiller eller går 
med de nye på Pay-n-Play banen. 
 

- 11. august: Planlagt som ekstra spilledag for dem som ikke kan spille tirsdage og planlagte onsdage. Ingen var 
noteret på listen tirsdag den 7. august hvorfor de reserverede tider på 9 huls banen blev slettet - ekstra spillet 
dermed aflyst. 
 

- Generelt: Der er en dejlig stemning og et godt sammenhold - som nye medlemmer hurtigt er en del af, og føler 
sig hjemme i. 

 
juniorudvalget: 
- den landsdækkende juniorugen afholdes i denne uge. Vi har XX tilmeldte. 
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eliteudvalget: 
- afgørende match spilles søndag 19. august på vores anlæg 
 
turneringsudvalget: 
- Evaluering EventyrUgen 2018: Vi har set et markant fald i deltagelse fra Eventyr Golfs egne spillere, især i 

forhold til 2017. Derimod er deltagelsen af gæstespillere konstant, stadig i forhold til 2017. Hans Henrik har 
analyseret yderligere, og har konstateret, at der er et stort potentiale i fynske gæstespillere.  
En arbejdsgruppe er nedsat og arbejder videre med forslag til at gøre turneringen mere attraktiv. 
Den rækkeopdelte start i singleturneringen har fået ros og bør gennemføres efterfølgende år også. 
Der er udsendt spørgeskema til alle deltagere i EventyrUgen. Resultatet vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet 
primo september. 

 
baneudvalget: 
- sand i bunker er fortsat et yderst interessant emne. Forslag om at vi et lægger et skriv med uddybende 

forklaring på hjemmeside tiltrædes. 
 

3. Golfspilleren i Centrum 

Finn har sendt en bekræftelse til de medlemmer som har vist interesse for frivillig indsats, for at tilkendegive vores tak 

og at vi har bemærket interessen. 

Når resultatet af seneste undersøgelse foreligger indkaldes 3C til dialogmøde ang. dette. 

Begynder- og kaninudvalget har kontaktet medlemmerne som har vist interesse for at hjælpe nye spillere i gang. 

 

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

infoskærme – Hans Henrik 

Tilbud modtaget fra AV-Center Odense. Vi har spurgt på den store forkromede løsning. Vi søger fonde om tilskud 

og vil tage det med i dialog på næste SU-møde. 

 

e-sport og køb af tøj – Hans Henrik 

Samarbejde med Firmasport er påbegyndt. Fælles løsning vedr. kontingent for begge steder er ønskeligt. 

Bestyrelsen er enige om at Hans Henrik fortsætter med en plan for samarbejde. 

 

Vi køber normalt tøj hvert andet år til juniorerne, og det er tid til tøjbestilling nu. Hans Henrik vil høre om hvilke 

fonde vi skal søge om tilskud. Mikael og Hans Henrik tager sig af dette. 

 

Færdiggørelse af materiale i forbindelse med Persondataforordningen:  IT-politik og Slettepolitik – Steen 

Alle bedes gennemlæse bilag i mail af 5.8 fra Steen. Kommentarer gives senest 20.8 til Steen. 

 

Eventyrugen – Steen 

Resultat forventes at blive ca. 63t i overskud (2017: 36t). Flot, fornemt resultat – tak til Steen og udvalget! 

 

SU-møde 

Der er meget der skal følges op på! Lad os hurtigst få afholdt næste møde – Mikael aftaler tidspunkt med Rikke.  

 

Golfreglerne 2019 – Ove 

Nye regler fra 1.1.2019 og Ove fortsætter med en plan for introduktion af nye regler for medlemmerne, herunder 

at få et medlem til at stå som ansvarlig for opgaven. Der er i år ikke afsat beløb i budgettet til 

regelundervisninger, undervisningsmateriale samt til regelbøger. 
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Jubilæumsfest 2018 - Finn 

Pr. 9.8 er der tilmeldt 157 gæster. Flere er på vej. 

 

5. Eventuelt 

Besøg hos Bendy i greenkeepergården onsdag d. 15.8 kl. 18:00 – tilmelding nu! 

Arrangement i Erhvervsklubben tirsdag d. 14.8 – Kasper kommer og fortæller om elitens hjemmebanematch. 

 

Næste møde er 5.9 kl. 17:00. 


