
   
 
Bestyrelsesmøde onsdag den 5. december 2018 kl. 17.00 i klubbens mødelokale. 
 
Deltagere: Hans Henrik Søllested, Mikael Korsgaard (kom senere) Jan Moosmand, Kasper Sø, 
Daniel Svendsen, Steen Knudsen, Ove Nellemann Laursen 
Rikke Mølhave deltager i den første del af mødet.vil 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Orientering fra Rikke 
Opfølgning på strategidag. 
Sekretariatet starter op efter juleferie den 14. januar 
Mads Alnor ansat i studiejob 3 dage om ugen plus weekendvagter.  
Frontdeskarbejdet vil blive optimeret så der kun én medarbejder til stede. 
Bo vil som golfmanager have 100% ansvar for personale i klubhuset, og skal derudover 
bl.a. sparre med direktionen om nye produkter, 
Padel tennis forventes færdigetableret i uge 3. Den skal kunne tiltrække nye medlemmer. 
Overskud vil gå til vedligeholdelse og udbygning af banen (nye søer m.v.) 
Der etableres 13 nye p-pladser ved drivingrange til erstatning for de 4, der nedlægges. 
Restaurantchef Emil stopper og går på videreuddannelse.  Der vil blive ansat en afløser. 
 
 
2.    Orientering fra: 
 
Formanden 
Der vil fortsat blive søgt midler fra fonde til shortgame og til flere af det kommende års 
aktiviteter. 
Det nye nyhedsbrev har vist flere udfordringer, men har også fået meget ros. 
 
 
Kasserer om regnskab, budget 2019 og økonomisk årshjul 
 
Vi mangler at modtage opgørelse over 3C kontingenter via sponsorater. Der bliver fulgt op 
på det. 
Der mangler ligeledes regulering af baneleje, samt opgørelse over sponsorater. 
Mikael følger op på dette. 
Onsdagsdamer har stillet spørgsmål om adgang til bankkonto. Mikael svarer dem. 
 
 
Udvalg / øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 
Junior: Vi har desværre måtte aflyse simgolfarrangementet på grund af manglende 
deltagelse. 
Årets junior 2018 vil først blive kåret i januar måned 2019. 
 
Kanin/begynder:  Vi har aflyst vor deltagelse i superkaninturneringerne pga. nye hcp-
grænser. 
Vi har lavet en aftale med Lillebælt Golf, som har samme holdning som os. Der bliver tale 
om et antal turneringer på samme betingelser, som ”de gamle” superkaninturneringer. 
Svendborg Golfklub følger muligvis trop. 
 
 
 
Elite:  På grund af besparelser i budgettet søges løsning på træningslejr. Måske i 
Tyskland. 
Frederik Andersen er i Spanien og har spillet sig til en 7. og 10. plads. Gik en 63’er i går. 



3.    Golfspilleren i Centrum 
Intet nyt. Ove skal møde med Bo og se på kommentarer. 
Kommentarerne skal kategoriseres for at de kan behandles struktureret. Daniel har et  
værktøj til sortering. 
Der skal sendes mail til alle, der har kommenteret. 
Ove og Daniel finder ud af at sende mail. 
 
 
4.    Sager til beslutning / videre aktion / gennemgang af TO DO liste 
Se nedenfor. 
 
 
5.    Eventuelt 

             Der er kommet en henvendelse fra et medlem vedr. anlægget af Padel tennisbanen. 

             Hans Henrik svarer medlemmet, både vedrørende padel tennis og brug af navne (Odense                                                                                                                    
Eventyr Golf) 

 
 

Under TO DO listen er følgende punkter: 

Resterende punkter fra budgetmødet den 24. november 

Støtte til voksenrekruttering 

Lars Elbrønd, Ove Nellemann Laursen, Michael Agergård og Hans Henrik afholder møde om 
hvordan voksenrekruttering skal gribes an og hvordan vi får mest ud af midlerne fra DIF og DGI 

 

Sponsorudvalg 

Indtil videre fungerer den samlede bestyrelse som sponsorudvalg. 

 

Fonde 

Punktet er udskudt til senere behandling 

 

Forretningsorden 

Punktet gemmes til efter generalforsamlingen. 

Hjemmesiden 

Der afholdes Temamøde om hjemmeside lørdag d. 5. jan 

 

Lokalregler 2019 

Nye lokalregler til print på scorekort: 
Hvide markeringer:    Out of bounds 
Røde markeringer: Strafområde 
Blå markeringer:  Areal under reparation 
Med grøn top:  Område med spilleforbud 
 
1. Træer med støttepæle er IKKE-FLYTBARE FORHINDRINGER (lempelse efter Regel 

16.1) 



2. Lokalregel E-5: ”Når er bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag 
efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klubben) droppe en bold indtil 2 køllelængder 
inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede out of bounds 
grænsen, eller skønnes mistet. ”Fairway” er græs i det generelle område, klippet til 
fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.” 

 
STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALREGLER 
Den generelle straf: Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 strafslag. 
 

 

Fra Hans Henrik 

Dato og tovholder for medlemsmøde i februar/marts 

Mødet er fastsat til den 24. februar.  

Tovholder er ?? 

Aktiviteter: f.eks. foredrag af Peter Launer Bæk og Frederik Andersen 

Udvalg, klubber i klubben, regler 

Indsamling Hjerteforeningen den 28. april. 15 indsamlere fra klubben giver en gratis hjertestarter. 

Vi taler med Hjerteforeningen om at de kan afholde nogle af deres Hjertegang-aktiviteter  i vores 
område. 

 

Dato for generalforsamling 

Foreløbig 19. marts, (kan ændres)  

 

Årsmagasin 

Annoncesalget til Årsmagasinet kan ikke dække produktionsomkostningerne. 

I 2018 var underskuddet 30.000 kr. 

Vi har fået tilbud på salg og produktion, men denne løsning er for uoverskuelig. 

Bestyrelsen mener at Årsmagasinet skal ikke sendes ud direkte til medlemmerne i 2019, men ligge 
i klubhuset til afhentning.  

Der skal være et mindre sidetal end i 2018.  

Hans Henrik indhenter et alternativt tilbud på 1200 eks. uden distribution 

 

Reklameartikler 

Punktet er ”skudt til hjørne”.  Rikke spørges om hvad der findes. 

 

Turneringsupdate 

Der blev afholdt hjælpermøde i mandags. Fin stemning, mange frivillige, 

Nyt på programmet er 5 fredagsmatcher, hvor der spilles 9 huller med efterfølgende 
fællesspisning. Begrænset deltgertal 72 spillere. 



Serien afsluttes med haloween-golf den 25. oktober (i mørke). 

Lørdag den 10. aug. Velgørenhedsmatch. Der søges et velgørende formål at støtte. 

Agi og Lars er tovholdere for selve matchen. 

Odense Golfklub og OEGK laver en Odense Open 24.-25. aug.  

Der har været møde med Carlslund møde om ægteparturneringerne.  

Der skal findes en ny præmiesponsor. 

Sparekassen Sjælland-Fyn har sagt nej til at gentegne den tidligere EventyrCup. 

Der skal findes en ny præmiesponsor. 

 

EventyrUge update 

Sten N. gav en orientering om nye planlagte tiltag i EventyrUgen 

HH orienterede om mødet med Enrico 

Der er lavet aftale med Hotel Odense og Hotel Odeon om værelsespriser. 

 

Banereservationer / politik / udvalg 

Steen, Bo, Bendy, fortsætter i banereservationsudvalget. 

 

Hjerteforeningen / Diabetesforeningen  

De afholder Hjertedag den 12.12. kl. 09.00 – 12.00 i Seniorhuset, sal 2. 

Der foreligger et oplæg fra Martin om træning og intro. Vi stiller med 2-3 mand i en info-stand. 

 

GDPR 

Mapper med medlemspapirer opbevares pt. i et sikret rum. Materiale vedrørende medlemmer, som 
er udmeldt for mere end 5 år siden, skal destrueres. 

Alternativt skal alt smides ud, idet en sortering af materialet vil være en meget stor opgave. 

Det nødvendige materiale vil blive destrueret i henhold til reglerne i GDPR. 

 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde fastsat til den 9. januar 2019 kl. 17.00 i klubbens 
mødelokale. 


