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Ordinært bestyrelsesmøde 

Onsdag, d. 5. september 2018 kl. 17:00 

Deltagere: Finn Lorenzen, Hans Henrik Søllested, Steen Knudsen, Kasper Sø, Jan Moosmand, Mikael Korsgaard 

                 Afbud: Ove Nellemann 

referat 

 

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 og til ”TO DO-listen”: 

Steen: sidste dokumenter i forbindelse med Persondataforordningen 

Hans Henrik: EventyrUgen, turneringsudvalg, infoskærme, mobilepay 

 

5. Eventuelt 

 

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

 

 

 

Venlig hilsen 

Mikael, sekretær 
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1. Dagsorden godkendt. 

2. Orientering fra 

a) Formanden berettede om jubilæumsturneringen og jubilæumsfesten, som begge forløb fremragende. 

Skuespiller Peter Dalgaard læste et eventyr op skrevet af Svend Erik Nielsen i bedste H.C. Andersen stil. 

Eventyrprisen – som uddeles til en værdig frivillig for ihærdig indsats – blev uddelt for første gang og blev tildelt 

Lars Elbrønd, som modtog stående ovation fra 196 glade festdeltager. 

 

Klubben var d. 27.8 vært for Det Fynske Fællesmøde. Mødet i 2019 afholdes i Odense Golfklub. 

 

Klubben har gen-ansøgt DGI om tilskud. 

 

G5-møde afholdes 17.9 i Nyborg. Der er foreslået en prisstigning på G5-kortet, som bestyrelsen er enige om at 

stemme imod. 

 

GolfSixes og DM i Shortgame ønskes af DGU afholdt d. 18./19. maj 2019 (Bededagsferien). Bestyrelsen er enige om, 

at vi gerne vil være vært i 2019 for GolfSixes, såfremt arrangementet afholdes på 1 dag.  

 

Invitation til sponsorturnering er modtaget i dag. Udsendes til udvalgsmedlemmer. 

 

b) Kassereren 

Refundering af deltagergebyr for jubilæumsfesten til Kitt, Agi, Connie og deres partner blev vedtaget. Dette som 

tak for den store indsats ydet af Kitt, Agi og Connie. 

 

c) Udvalgene 

 

Eliten: 

Fuld fokus på finalespillet d. 15./16. september. Flot præstation af August Høst med sejr og banerekord på Royal 

Golf Club of Belgium. En runde i 63 slag var nødvendig for at slå den indtil da 83 år gamle banerekord. 

 

Turneringsudvalget:  

EventyrUgen: Vi har fået en ekstraregning fra Hotel Odense på kr. 7.328 på grund af sen afbestilling af værelser. På 

grund af VM i Triatlon mmm var det nødvendigt at reservere værelser efter samme forbrugsmønster som sidste år. 

Først på ugen var der ikke brug for så mange værelser, så vi måtte afbestille nogen. Sidst på ugen manglede vi så 

værelser, som vi måtte dække ind på Vissenbjerg Storkro - til merpris. 

Jubilæumsturneringen blev spillet den 25. august med 192 deltagere. Alle har givet udtryk for at det var en god 

dag, der var høje scores og der var gode præmier, købt i shoppen (udvalget valgte selv præmierne), takket være 

gode sponsorer: Spar Nord Bank og Ideal Advokater - godt benarbejde af Hans Henrik. Sten har lavet en oversigt 

over præmierne, til brug for præmiebord og præmieoverrækkelsen, så den, der står for det, har et helt klart 

overblik over hvad der overrækkes. Det vil de andre spillere jo gerne vide. Den bliver standard ved turneringer 

fremover. Søren Andkjær kørte nærmest-flaget kasser ud og Henning kørte baneservice. Der var mange rettelser 

efter holdene var sammensat og mange sene tilmeldinger, som betød at max. deltagertallet måtte reguleres flere 

gange. Udvalget bestod denne dag af Sten Nielsen, Ulla Kielstrup og Marianne Heilbo. Og det var 1 person for lidt. 

Når der er så mange spillere, er det nødvendigt med 4 personer i udvalget. 7 D-spillere deltog, hvoraf flere lavede 

så høje scores at de med det samme rykkede til C-rækken. Selvom turneringen var sat op til at skulle være 

handicapregulerende, besluttede nogen at det skulle den ikke. Dog intervenerede Lars Elbrønd og meddelte at 

resultater på 40 og derover skulle reguleres, plus hvis der var andre over 36 som frivilligt ville reguleres (1 meldte 

sig). Det er et ønske at der på turneringsdage er en af den faste stab på vagt i shoppen, i stedet for de unge 

afløsere. Der er ting, de ikke kan svare på. 
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Næste begivenhed finder sted i weekenden hvor der afvikles semifinale og finale i klubmesterskaber i hulspil. 

Udvalget formoder, at banen er sat skarpt op i anledning af ECCO-touren i den følgende uge. 14 dage længere 

fremme afvikles klubmesterskaber i slagspil samt Congratulationsturnering. 

 

Regionsgolf: Superveteranerne har vundet den Jysk-Fynske Holdturnering og skal nu spille landsfinale på Falster. 

På samme måde som da vi sidst havde spillere afsted over Storebælt, betaler klubben broafgiften. 

Vi har i alt 6 regionshold, og som foregående år og som budgetteret, yder klubben 1.000 kr. pr hold til en 

fælles sæsonafslutning. 

Connie Donsager har meddelt at hun stopper som koordinator for Region Vest. Ole Meyersahm stopper som 

holdkaptajn for B-holdet. Der vil blive efterlyst nye emner. 

 

3. Golfspilleren i Centrum 

Ingen bemærkninger. 

 

4. Steen: 

Persondataforordningen 

Alle bilag til opfyldelse af Persondataforordningen er nu samlet i denne mappe. Vi skal sikre os at den til enhver tid 

siddende bestyrelse kender til mappens eksistens og til dens indhold, og at mappen dermed får et helt fast sted til 

opbevaring, som alle i bestyrelsen skal kende. 

I vores boks i Jyske Bank på Dalumvej ligger et tilsvarende sæt, samt en USB med alle dokumenterne. Efterfølgende 

rettelser skal foretages begge steder. Så længe jeg sidder i bestyrelsen, er jeg villig til at tage mig af det. 

 

Hans Henrik: 

EventyrUgen: 
Brainstorm gruppen er gået i gang med forskellige tiltag for at øge deltagerantallet til de 3 første dage af EventyrUgen. 
Det er aftalt at Sten Nielsen nedsætter et udvalg til EventyrUgen og kommer med et oplæg.  

 
Turneringsudvalget: 
Vi mangler et turneringsudvalg. Vi skal have fat i frivillige der har skrevet i Golfspilleren i Centrum at de gerne vil 
hjælpe. Det er aftalt af Steen Knudsen, Mikael og HH holder et møde og laver en plan for det.  

 
Infoskærme: 
Der indhentes flere tilbud på infoskærme. Løsningen vi går med nu, er en stor skærm ved puttebanen, hvor 
sponsortavlen hænger nu. Idéen med skærme under halvtaget droppes. Indendørs kan vi selv sørge for en løsning, da 
det er langt billigere.  

 
Mobilepay: 
Det er nu muligt for os at oprette 5-cifrede numre. Vi kan selv vælge hvilken bankkonto disse skal overføres til. Det gør 
det meget nemmere for os til forskellige arrangementer hvor vi så nemt kan se hvilken event pengene kommer fra. 
 

5. Eventuelt: intet. 

 

Næste møde aftales via doodle/mail. 

 

 

 


