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Ordinært bestyrelsesmøde 

Onsdag, d. 3. oktober 2018 kl. 17:00 – 19:00 

Deltagere: Finn Lorenzen, Hans Henrik Søllested, Steen Knudsen, Kasper Sø, Ove Nellemann, 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 og til ”TO DO-listen”: 

Steen: opbevaring af klubbens pokaler, indstilling om køb af vitrineskab 

Hans Henrik: Bydelspuljen og shortgamebane, budgetter fra udvalg, ’føl’ i bestyrelsen, turneringsmøde 24.10 

 

5. Eventuelt 

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

Venlig hilsen 

Mikael, sekretær 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt af mødedeltagerne. 

 

2. Orientering fra:  

a) Formanden 

- GolfSixes og DM i Shortgame afholdes næste år d. 18. maj. Til almen orientering afholdes Made in Denmark 

d. 23. – 26. maj. 

- Der blev afholdt møde for golfklubbernes formænd –  ’Formandsgolf’ – i Kolding d. 16.9. Formanden deltog 

sammen med 31 andre formænd. Deltagelse fremover afgøres i forhold til udbytte og deltagerantal. 

- Der er afholdt Sponsorturnering d. 24.9. Evalueres på SU-møde snarest. 

- Der er deadline for indberetning af medlemsdata d. 10.10 – Mikael tager sig af dette. 

- Efter sammenlagt 9 år i klubbens bestyrelse har Finn Lorenzen valgt at stoppe. Finn udtræder af bestyrelsen 
mandag d. 8.10. En stor tak til Finn for en omfangsrig indsats i såvel bestyrelsen som i udvalgsarbejde. Som 
formand for årets jubilæumsfestudvalg, var Finn en garant for en flot fejring af klubbens første 25 år. 

- Bestyrelsen har konstitueret sig med Hans Henrik Søllested som formand og Steen Knudsen som 
næstformand. 

b) Kasserer 

- Saldobalance er fremsendt til bestyrelsen. 

- Budgetter fra udvalg skal være respektive formænd i hænde senest d. 18.11.  

c) Udvalg / øvrige bestyrelsesmedlemmer 

- Eliteudvalg: udvalget holder møde d. 4.10 med henblik på kommende sæson. 

 

- Regeludvalg: Connie Donsager og Tina Gammelgaard er indtrådt i udvalget. Lars Elbrønd fortsætter som 
regelambassadør omkring 2019 reglerne. Udvalget er i gang med planlægningen omkring undervisning og  
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videreformidling af 2019 golfreglerne, samt ændringer af lokale regler og diverse ændringer af 
banemarkeringer. 
 

- Begynder- og kaninudvalget: Sæsonafslutning afholdt den 2. oktober med 33 spisende deltagere efter en 

runde på 9 huller med Texas Scramble. Vi fejrede månedens spillere i september og dagens vindende hold – 

samt med klap præmier til de heldige. 

 

Britta Trelle orienterede om sæson 2018: 

Samlet har det været 116 spillere med til begynder- og kaninspil, 64 nybegyndere – heraf 51 ny indmeldte 

i 2018. 39 kaniner – heraf 14 nye medlemmer fra 2018 og 14 som i løbet af 2018 er blevet hcp spillere. 

29 hcp spillere heraf 14 som i løbet af året er blevet hcp spillere 

 

Ove overrakte vingave til 8 hcp spillere som igennem hele sæsonen har deltaget i flest kaninmatcher, med 

tak for en stor frivillig indsat for kaniner og OEG. 

 

Ove overrakte vin til Britta Trelle, Jan Karlsen, Torben Garbo og Michael Andersen som medlemmer af  

begynder- og kaninudvalget og takkede for en kæmpe indsats og et fortrinligt samarbejde i udvalget. 

Der har været spillet golf 23 tirsdage, 7 onsdage og 1 lørdag, afholdt 5 regelaftener, og dyste i 10 matcher 

som kanin eller superkanin mod andre klubber. Vi har besøgt Bendy i greenkeeper-gården og afholdt 

diverse møder. Samlet er der i udvalget lagt over 600 timers frivilligt arbejde – eller godt 120 timer i  

gennemsnit pr. deltager i udvalget. 

 

Udvalget fik af medlemmerne ros for ændring til gunstart og for tiltag med lodtrækning – samt til en super  

god stemning og sammenhold i gruppen af begyndere og kaniner. 

 

Ny sæson starter første uge af april 2019 

 

- Turneringsudvalget: I september har vi afviklet klubmesterskaber i hul- og slagspil. Navnene på 

klubmestrene er offentliggjort på hjemmesiden og vandrepokalerne er ved at blive klargjort til gravering. 

I seniorrækken i slagspil var der en enkelt spiller, der udeblev på anden dagen, efter at have lavet et dårligt 

resultat første dag. Han får ikke mulighed for at deltage i klubmesterskaberne i 2019. 75 spillere deltog fra 

start, hvilket er 8 mere end året i forvejen. 3 meldte fra undervejs på grund af skader eller sygdom, og 1 

udeblev anden dagen.  

Samtidig med afviklingen af slagspilsmesterskaberne, blev der traditionen tro, spillet Congratulations- 

turnering med 62 deltagere. Præmierne til Sparekassen Sjælland-Fyn Cup blev overrakt ved samme 

lejlighed. 

 

Næste turnering er Afslutningsturneringen på søndag den 7. oktober. Der er  den 3.10. kl. 19.00 tilmeldt  

106 deltagere. Præmier købes i shoppen. 

 

Sidste turnering på kalenderen er Andeturnering den 4. november. Her er præmierne sikret, idet  

Mesterslagteren på Fåborgvej leverer både ænder og rødvin, som de foregående år. 

 

d) Golfspilleren i Centrum (GiC): resultater af seneste undersøgelse foreligger ultimo oktober. 

 

e) Følgende sager til beslutning, behandling og til ”TO DO-listen”: 

 

Bestyrelsen har besluttet købe et vitrineskab til en pænere præsentation af pokalsamlingen. 

    

Bestyrelsen har besluttet at inddrage Daniel Svendsen som ’føl’ i bestyrelsen.  

 

 



 

 
Side 3 af 3 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen har besluttet at undersøge muligheden for og udfordringerne med etablering af shortgamebane.  

 

Der afholdes d. 24.10 et møde med medlemmer som via GiC besvarelser har tilkendegivet interesse i at hjælpe 

med afvikling af vore turneringer. 

 

f) Eventuelt – intet gennemgået. 

 

 

Næste møde d. 7.11. kl. 17:00. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Mikael, sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


