
Odense Eventyr Golf Klub 
 
Ekstraordinært bestyrelsesmøde lørdag den 24. november 2018. 
 
 
Dagsordenens punkter er i prioriteret rækkefølge. Vi må nå hvad vi kan.   

1. Regnskab/budget 
Posteringer/bilag for 2018 gennemgås og evt. rettelser laves på 
stedet. Medbring venligst jeres udvalgsbudgetter for 2019 til mødet, 
så vi også kan forberede budget for 2019. Vi skal også se på om 
kontoplanen kan optimeres. 
Jeg har vedhæftet rapport fra e-conomics som den ser ud lige nu. Mikael 
informerer om de ting han ved mangler at blive bogført på mødet.  
 

2. Støtte til voksenrekruttering 
Brainstorm på hvordan vi bedst kan anvende de midler vi har fået til 
voksenrekruttering  
 

3. Sponsorudvalg. 
Der er behov for et udvalg, der kan koordinere sponsorkontakt med 3C, og 
også opsøge nye mulige sponsorer til klubmatcher etc.  
 

4. Fonde 
Et nyt udvalg der udelukkende tager sig af fondssøgning. Jeg kan tilføje at 
Odense Kommune laver kursus over 2 dage den 5. og 6. april 2019. Sæt 
kryds i kalenderen :-) 
 

5. Forretningsorden 
Tilretning af vores forretningsorden for 2019 
 

6. Hjemmesiden  
Vi skal have en webmaster til den gennemgående opdatering og 
vedligeholdelse af hjemmesiden. Det kan også være det snart er tiden den 
får et pift rent grafisk og brugervenlighedsmæssigt.  
 

7. Lokale regler  
a. Skal der indføres lokal regel E-5 om drop ved out of bounds og 

mistet bold - ja 
b. Skal der indføres lokal regel om sten i bunkers – nej – er indeholdt 

i nye regler 
c. Skal der indføres lokal regel om at flytte flaget inden putning – nej 
d. Kurser i marts 
e. Gennemgang på medlemsmøde 

 

 

  



Odense Eventyr Golf Klub 

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 24. november 2018, i klubbens 
mødelokale. 

Deltagere:  Hans Henrik Søllested, Mikael Korsgaard, Daniel Svendsen, Kasper Sø, Ove 
Nellemann Laursen, Steen Knudsen (ref) 

Afbud fra Jan Moosmand 

 

1. Regnskab/budget 
Der blev gennemført en grunndig gennemgang af regnskabsposterne for 2018 og 
der blev foretaget en række rettelser, for at få et bedre overblik.Budget 2019 blev 
sideløbende hermed ført ind i Mikaels regneark, således at man løbende kunne 
følge udviklingen.Det foreløbige resultat blev efterfølgende rundsendt til 
bestyrelsens medlemmer for gennemgang og kommentarer. 

Mødet blev herefter afsluttet på grund af det sene tidspunkt. 

Resten af dagsordenpunkterne tages med på næstkommende ordinære bestyrelsesmøde 
onsdag den 5. december. 

 

2. Støtte til voksenrekruttering 
 

3. Sponsorudvalg. 
 

4. Fonde 
 

5. Forretningsorden 
 

6. Hjemmesiden  
 

7. Lokalregler 2018 

Det blev besluttet at lokalregler omhandler: 

a. Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer 
b. E-5 Bold out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter 

standard lokal regel E-5 droppe en bold indtil 2 køllelængder inde på hullets 
fairway 

Udkast til lokalregler indsendes til DGU for godkendelse 

 


