
 
 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 6. februar 2019 kl. 17.00 i klubbens mødelokale. 
 
Til stede: Hans Henrik Søllested, Daniel Svendsen, Mikael Korsgaard, Kasper Sø,  
Ove Nellemann Laursen, Steen Knudsen (ref.) 
Afbud fra: Jan Moosmand 
 
Dagsorden i henhold til forretningsordenen: 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden blev godkendt 

 
2.    Orientering fra: 
        a) Formanden 
 
Der er kommet Indkaldelse til tema- og repræsentantskabsmøde fra DGU. Mødet foregår i Kolding 
den 22.-23. marts. 
Hans Henrik deltager begge dage 
Daniel deltager fredag 
Steen deltager lørdag. 
Der blev afholdt Grøn puls med hjerteforeningen den 1. februar med 12 deltager fra OEG 
Næste gang er aftalt til 29. marts kl. 10.00.  Mødested ved Skovsøen. 
HH har aftalt møde med Odense Kommune, Center for Sundhed og forebyggelse, tirsdag d. 19, 
februar kl. 10 Det skal handle om diabetes, hjerte-lungesygdomme og KOL. 
Vi køber i år ingen skrabelodder fra Diabetesforeningen til GolfSixes 
Gert Nielsen har accepteret at være tovholder på GolfSixes! HH holder møde med Gert og får 
forventningerne afstemt. 
 
 
        b) Kasserer om regnskab og budget 2019 
 
Der blev foretaget en grundig gennemgang og af regnskabstallene. Enkelte fejlplacerede poster 

blev flyttet for at få et retvisende billede. 
Regnskabet er herefter klar til at revisor kan starte gennemgangen. 
Budget 2019 skal gennemgås minutiøst på næste bestyrelsesmøde. 
Mikael udsender tidligere udsendte budget i god tid inden mødet så alle kan nå at forberede sig. 
 
        c) Udvalg / øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 
Junior:  Der har været afholdt generalforsamling I JDT med udviklingskonsulent som fortalte om 
nye tiltag på turneringssiden for yngre juniorer. 
Der arbejdes på tøjsponsorer. 
 
Elite:  Der arbejdes fortsat på turneringsplaner og træningstur (planlægning) 
 
Disciplinærudvalg:  Vi har fået en sag med dårlig opførsel af G5 spillere. Det skal indskærpes 
overfor vore spillere at de er GÆSTER på andre baner og skal opføre sig ordentligt. 
Klubbens omdømme er på spil. 
Mikael kontakter de indklagede spillere for at høre deres kommentarer. 
Der laves artikel til Årsmagasinet om emnet. 



 
Begynder/Kanin:   
Sæsonen er planlagt og opgavefordeling er aftalt. 
 
Regeludvalg: 
Regelbøger er kommet fra DGU.  
Vi venter på at DGU melder ud om regelinstruktøruddannelse. 
Vi skal være opmærksomme på at Lokalregler ikke fremgår af/i regelbøger/materiale 
 
Baneudvalg:  Der skal kigges på hul-indekset på alle 3 sløjfer. HH har lavet statistik, der viser 
betydelige skævheder i nummereringen, som er fastlagt alene ud fra hullernes længde. Der var 
enighed om at gennemføre ændringerne med små modifikationer.  HH og Daniel gennemgår 
materialet endnu en gang inden præsentationen på medlemsmødet. 
 
 
3.    Golfspilleren i Centrum 
 
Intet nyt. 
Daniel kan lave statistikker med kommentarudtræk. 
 
 
4.    Sager til beslutning / videre aktion / gennemgang af TO DO liste 
 
  
5.    Eventuelt 
Vi har fået tilbud om møde i Midtfyns Golfklub om Golflog, GolfBiz og Turflinks. Ingen fra 
bestyrelsen deltager. 

Efter indførslen af at gæstespillere med G5 kort har gratis greenfee ved turneringer i Odense 
Eventyr Golf, diskuteredes hvorledes dette skal håndteres.  GolfBox turneringsmodul har ikke 
adgang til G5-oplysninger, hvorfor disse spillere skal tilmelde sig turneringen på sædvanligvis og 
lægge ud for greenfee, som bliver refunderet når de dokumenterer deres G5 ved afhentning af 
scorekort.  

Refunderingen kan ske via GolfBox. 

Jan Moosmand har efterspurgt diverse regnskabsmateriale. Mikael sender det til ham.  

På næste bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen skal vi diskutere vores holdning til om 
klubben fortsat skal støtte deltagelse i Regionsgolf. 

 

Under TO DO listen er følgende punkter: 

Fonde (udskudt fra tidligere bestyrelsesmøde) men: 

Til anlæg af Shortgamebanen kan søges 2-i-1 pulje fra Odense Kommune. Dette under 
forudsætning af at lejekontrakten bliver justeret, hvilket 3C Golf A/S umiddelbart er positiv overfor. 
Ansøgningen sendes. 

 

Forretningsorden (punktet gemmes til efter generalforsamlingen) 

 

Update på medlemsmøde den 24. februar 

Vi skal selv stille stole op. 



Der startes kl. 15.30. Efter mødet serveres kalveculotte med tilbehør til de, der har bestilt. 

Program er: (i usorteret rækkefølge) 

klubber i klubben,  

regler,  

hul-indeks (handicap-nøgler),  

shortgamebane,  

EventyrUgen,  

turneringer. 

 

Der skal klargøres til udsendelse af nyhedsbrev. Rikke vil gerne have info med om tur til Rømø for 
at spille og se Eccotour. 

Medlemmer bør tilmelde kontingentbetaling til betalingsservice ellers vil der fremover blive pålagt 
gebyr. Kravet sendes kun medlemmer der ikke betaler via betalingsservice. 

Den 28. april er der Hjertedag med landsindsamling.  Såfremt klubben kan tilmelde 15 indsamlere, 
giver hjerteforeningen en ekstra hjertestarter til klubben. Ove er tovholder. 

 

Update på generalforsamling - Holder den 19. marts? - indtil videre ja. 

Regnskab er klar til revision 

Der er fremkommet flere forslag fra medlemmer, de fleste vedrørende anlægget. Forslagene blev 
gennemgået, og resultatet vil fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. 

  

Årsmagasinet 

Opgørelse over annoncesalg viser at vi forventer regnskabet for Årsmagasinet går i nul, hvilket er 
vores mål. 

Vi fastholder at medlemmerne i år selv skal afhente Årsmagasinet i klubhuset. Vi tilstræber at det 
ligger klar ved generalforsamlingen. 

 

Update på EventyrUgen  

Alle dage har nu en hovedsponsor.  Som nævnt under punkt 5 er der udfordringer med G5 spillere, 
som er lovet gratis greenfee. Vi forudsætter det kan løses på den skitserede måde. 

 

Update på hjemmesiden 

På møde den 2. februar blev produceret en oversigt over hvad der skal rettes ud fra nuværende 
sidestruktur. 

Dette skal vendes på strategimøde da hjemmesiden er fælles med driftselskabet. 

 

 



 

Update på restauranten: Ny restauratør, åbningstider, kontaktpersoner 

Både Emil og Casper er stoppet. 

Nicole Gauden, eventchef ved Kai Thor Catering, er kontaktperson indtil der findes en ny 

restaurantchef. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 27. februar i klubhusets mødelokale. 

 

Steen Knudsen 

Ref. 


