
  

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 1. juni 2021 

Til stede: Hans Henrik Søllested, Steen Knudsen, Mikael Korsgaard, Ove Nellemann 

Laursen, Daniel Svendsen 

Afbud fra: Agi Szocska, Kasper Sø, Tina Gammelgaard 

 

1. Formanden (Hans Henrik) 

 

Generalforsamling 

Vil blive afholdt i august eller september 

Daniel meddelte at han, grundet nyt job, overvejer at udtræde af bestyrelsen, når han er 

på valg til forår 2022. 

Jan Larsen er kandidat og muligvis Rene Mulvad 

Der skal gerne vælges et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Anne Szocska, som er udtrådt 

af bestyrelsen, på grund af job i Århus, og et nyt medlem i stedet for Steen Knudsen, som 

ikke modtager genvalg. 

Der foreligger ingen forslag til behandling på generalforsamlingen 

Kontingenter vil blive indeksreguleret, tilsvarende banelejen. 

 

Disc-golf 

Partnerskabet Sanderum, med bl.a. HH har diskuteret muligheden for anlæggelse af en 

disc-golf bane. 

 

Ecco Days 

Er fyraftensgolf arrangementer over 4 onsdage, med lodtrækningspræmier om finale over 

9 huller på Himmerland 

 

HH’s planlagte møde med Rikke i dag ang. shortgame mm. blev desværre aflyst. 

 

2. Rekruttering (Agi) 

Medlemstallet: 1696 

 

3. Kasserer (Mikael) 

Opdatering på regnskabet for 2020. Revisor lader vente på sig. 

Mangler bogføring af restaurantkort og Erhvervsklub. 

Der forventes et overskud 16.000 kr. 

 

4. Eliten (Kasper) 

Kasper var fraværende, og der foreligger ingen rapporter fra eliten. 



5. Juniorer / Analyser (Daniel) 

Slaget om Odense bliver afviklet i denne weekend. Eventyr Golf fredag-lørdag. Odense 

Golfklub søndag. 

Pointsponsorater skal på Facebook. 

Der må gerne startes på Nord. – Derefter måske Syd. 

 

Der er god gang i de eksterne turneringer. 

Vi har ca. 60 aktive juniorer. Der er et spænd i alderen fra Sean på 14 op til U19. 

 

6. Regler (Tina) 

Tina var fraværende. Intet nyt. 

 

7. Begyndere (Ove) 

Der er ingen tilbagemeldinger fra udvalget. 

 

8. Baneudvalg (Ove) 

Der har ikke været afholdt møder.  

Der spørges meget til en fast rotation af sløjferne. 

HH viste en film fra Hornbæk Golfklub om gennemlukning.  

Den kunne være Inspiration til retningslinjer for OEGK. 

Det er nødvendigt at begyndere skal lære om at lukke igennem: Hvorfor, Hvornår og 

Hvordan. 

Det er vigtigt at banekontrol skal være med, så alle bliver guidet ens. 

 

9. EventyrUgen / Turneringer (Steen) 

Opdatering på EventyrUgen 

Status på tilmeldinger1.6. kl. 11.15: Single 108 spillere. Par 97 par.  

 

Turneringer:  

Åbningsturneringen er afviklet med 144 deltagere. 

Nielsens Open 6.6. med løbende start. Status på tilmeldinger: 107, inkl. 8 i D-rækken P&P 

NB: 4.6.: Afvikles med 147 deltagere inkl. 14 i D-rækken. 

 

SK udsender reminder vedr. Nielsens Open (er gjort 2.6.) 

 

10. Kommunikation (Agi) 

Indlæg til Nyhedsbrev skal sendes til Agi: 

Ecco-Days 

Medlemstal: 1696 

EventyrUgen 

 

11. Eventuelt 

 

Næste møde aftales til tirsdag den 20. juli 

 

05.06.21 / Steen Knudsen 


