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Ordinært bestyrelsesmøde 

Onsdag, d. 7. november 2018 kl. 17:00 – 20:30 

Deltagere: Hans Henrik Søllested, Daniel Svendsen, Kasper Sø, Ove Nellemann, Mikael Korsgaard 

                             Afbud: Jan Moosmand, Steen Knudsen 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Orientering fra:  

a) Formanden 

Følger senere. 

 

b) Kasserer 

Saldobalance gennemgået, diverse bogføringsopgaver præsenteret og uddybet. Budget og økonomisk årshjul 

blev foreslået som emner til planlægningsmødet d. 24.11 og tilføjet dagsorden for mødet. 

Odense Kommune har udtaget klubben til stikprøvekontrol vedr. aktivitetstilskud. Vi skal over for kommunen 

bevise at vi har vitterligt har medlemmer som angivet i vores ansøgning. Mikael løser dette. 

  

c) Udvalg / øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Eliten: alle elitespillere er selv ansvarlige for personlige sponsorater og dette indskærpes igen over for spillerne.  

  

Junior: der afholdes i næste uge et social arrangement for juniorerne. Årsafslutning er planlagt i december hvor 

der afsluttes med et arrangement hos SimGolf. E-sport bevæger sig i en ny retning, mere information følger. 

 

Baneudvalg: der er kommet en forespørgsel om baglæns gunstart d. 6.12 fra en gruppe golfere. Bestyrelsen har 

på baggrund af tidspunktet på sæsonen givet tilladelse hertil. Mikael aftaler med centret og greenkeeper. 

 

3. Golfspilleren i Centrum 

Den seneste besvarelse viser fremgang på alle parametre. Vi er på landsplan nu placeret i medianen. Ove rundsender 

rapporterne til øvrige bestyrelsesmedlemmer.  

 

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

- short game bane – Ove 
punktet følger nedenfor. 
 
- golfregler 2019 – regeludvalget – Ove 
Regeludvalgt afholder næste møde d. 21.11, hvor dagsorden bl.a. er markeringspæle, lokale regler, indkøb  
af regelmateriale og hvordan undervisning skal afholdes. 
 
- aktivitets- og turneringsplan 2019 – Ove 
Dynamisk plan ønskes, med tilgængelig for alle udvalg. Hans Henrik finder en løsning. 
 
- banereserveringer 2019 – Ove 
Ove henstiller til opmærksom på tirsdage hvor begynderturnering afholdes. Den dynamiske kalender kan  
forhåbentligt sikre at der ingen sammenfald finder sted. 
 
fra Hans Henrik: se nedenfor, side 2 og 3 
fra Steen: vedr. Persondataforening, se neden for side 3 
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5. Eventuelt 

Turneringsudvalget afholdte møde d. 5.11 hvor et væld af nye ideer blev fremlagt og udforsket.  

 

Punkter fra Hans Henrik: 

Tirsdagsseniorer 
Efter SU-møde blev det vedtaget at tirsdagsseniorerne (TS) skulle have løbende start i stedet for gunstart. Denne beslutning blev 
vedtaget af repræsentanter fra bestyrelsen sammen med resten af SU-udvalget. Der blev fremsendt mail vedr. beslutningen til 
TS. Dette afstedkom store protester fra TS. Derfor blev der hasteindkaldt til møde med TS-udvalg, Rikke Mølhave samt FU. Der 
blev på dette møde lavet en beslutning som alle parter var tilfredse med, og dette blev meldt ud igen via mail. 
Denne sag er et eksempel på, hvor nødvendigt det at få hørt alle parter inden beslutninger træffes. Bestyrelsen har noteret sig 
dette og vil fremadrettet have øget opmærksomhed på dette. 
  
Ecco-tour 
Rikke har forespurgt på om det er OK for bestyrelsen at Ecco-tour 2019 arrangeres  i uge 26 hvor Tinderbox også er i kalenderen. 
Det bliver på samme betingelser som sidste år, og klubben bliver ikke økonomisk involveret. Medlemmer får igen tilbud om at 
spille gratis på en anden bane i den uge. 
Bestyrelsen er OK med en gentagelse af Ecco-touren i 2019. 
  
Shortgamebane 
Nyt udvalg har været i gang og der er spændende løsningsmuligheder i gang. Håbet er at vi allerede i slutningen af 2019 kan 
have en 3-4 hullers shortgamebane ved siden af syd 1. Vi skal drøfte finansiering. Vi har fået et overslag på 250.000,- til 
etablering. 
Udsat til næste møde. 
  
Infoskærme 
Vi har fået nyt forslag om at sætte en skærm op indvendig i konferencelokalet, men som peger ud mod banen. Det kræver lidt 
ændring af vinduesparti. Vi har søgt Albani fonden om penge til skærme. 
Får vi pengene fra Albani Fonden bliver der indkøbt skærme. 
  
Paddle-tennis 
Rikke har fået forespørgsel på etablering af Paddle-tennis bane. Det er hurtigt vækstende sport og falder på flere områder godt i 
hak med golfspillere. Der er ved at blive etableret baner i Esbjerg GK og Silkeborg også. Placeringen af banen skal være hvor 
affaldscontainerne er nu, og disse skal så placeres et mindre i øjnefaldende sted. 
Økonomisk holdes klubben helt ude af banen, men Rikke har givet ord på at al overskud bruges på tiltag på golfbanen. 
Bestyrelsen har ingen indvendinger. 
 
Årsmagasin 
Efter vi har ændret momsstatus har vi fået flere omkostninger vedr. årsmagasinet. Vi har gentagne gange drøftet om vi skal have 
magasinet og hver gang nået til enighed om at så længe det går i 0 eller ikke koster for meget, er det en god service for 
medlemmer og en fin branding af klubben. 
 Hans Henrik spørger Birger om at overtage udgivelsen af årsmagasinet. 
 
Ekstern bogholder 
Vi bruger rigtig mange penge på eksterne bogholder. Forskellige forespørgsler har vist at vi kan få det væsentligt billigere hos 
andre bogholdere. 
Mikael og Hans Henrik undersøger mulighederne for den fremtidige løsning af denne opgave. 
  
Udvalgsweekend 
Som alternativ til sponsor/udvalgsmatch, foreslår jeg at vi arrangerer en weekendtur på for udvalgsmedlemmerne. Weekenden 
skal bestå af f.eks. førstehjælpskursus, og andre relevante indlæg for udviklende foreningsarbejde. Omkostninger til weekenden 
skal dækkes af fonde (når Køge-spejderne kan, kan vi også :-)). 
Bestyrelsen arbejder løbende med dette for sæsonen 2019. 
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Møde den 24. november   
Vi skal have forberedt punkter til drøftelse på dette møde. 
Følgende punkter er foreløbigt på dagsordenen: regnskab 2018 & budget 2019, sponsorudvalg, fonde, forretningsorden, 
hjemmesiden.  
 
Forretningsorden   
Efter vores kursus i Fredericia kan vi måske bruge nogle af disse inputs til udarbejdelse af forretningsorden for 2019? 

Drøftes på dagsmødet d. 24.11. 

 

 

Punkt fra Steen, til information 

Set med mine øjne mangler der kun 2 aktiviteter i at vi er færdige med opfyldelsen af Persondataforordningen. 
Det ene (meget vigtige) er at vi skal have makuleret alle papirer på medlemmer, der er udmeldt for mere end 5 år siden. 
 
Det andet (også vigtige) er at vi skal have alle med adgang til persondata, dvs. Golfbox-administratorer til at underskrive IT-
politikken, som tegn på at de har læst den og anerkender den. Til dette punkt har jeg udarbejdet et brev, som jeg vil sende ud til 
de pågældende via Golfbox. Jeg har fået en liste fra Bo med alle med administratorrettigheder, og det er min intention at denne 
liste løbende skal ajorføres, så også nye brugere får skrevet under, og "frafaldne" brugere bliver slettet af listen (jeg har allerede 
4 navne). 
 
Teksten er vedhæftet. IT politikken kan læses på dette LINK 
 
Praktikken er følgende: 

 Jeg lægger IT-politikken på hjemmesiden, så brugerne kan læse den på forhånd. (se ovenfor) 

 Alle administratorer (ca. 45) får brevet med link via Golfbox 

 Jeg kopierer IT-politikken i det nødvendige antal eksemplarer, sætter navn på hvert enkelt eksemplar og lægger stakken 
i receptionen. 

 Alle underskrevne eksemplarer sættes i mappen med Persondataforordningens dokumenter. 

 De, der ikke har underskrevet 15. januar får en rykker og 1. februar lukkes adgangen for de, der endnu ikke har 
underskrevet. 

 Bo skal have besked på at alle nye administratorer skal skrive under. Det vil sige at han skal have et antal blanke 
eksemplarer liggende. 

https://www.eventyrgolf.dk/filarkiv/pdf/IT-instruks_for_Odense_Eventyr_Golf_Klub.pdf

