
 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 2. december 2020 – via Zoom 

Til stede: Hans Henrik Søllested, Steen Knudsen, Mikael Korsgaard, Agi Szocska, 

Anne Szocska, Tina Gammelgaard, Kasper Sø, Ove Nellemann Laursen, Daniel 

Svendsen 

 

1. Formanden (Hans Henrik) 

• Ekstra tilskud fra Odense Kommune 

Vi har modtaget 19.705,45 som ekstra støtte fra Odense Kommune pga. Corona. 

Beløbet beregnes ud fra medlemsantal og fordeling.  

 

• Banerating 

Vi har afholdt møde i baneratingsudvalget og arbejder på en løsning som så vidt 

muligt tilgodeser bredden. Vi holder opfølgende møde torsdag den 10. december.  

 

• Teebox 

Teeboxen er ankommet og havde åbning i weekenden. Vi er sikre på at 

medlemmer vil tage godt imod det nye tilbud. Flere har allerede kommet med 

positive tilkendegivelser.  

 

• Trackman 

Det er besluttet at Erhvervsklubben køber halvdelen af en ny trackmann. 

Processen er sat i gang og Erhvervsklubben er blevet bedt om at overføre 

pengene.  

 

 

2. Rekruttering 

• Orientering om møde 3. december 

• Bo har meldt ind med damegolf og familiegolf 

• Vi har pt. 1635 medlemmer. Når vi passerer 1. januar, vil de udmeldte blive 

trukket fra, hvilket naturligvis vil give et fald i medlemstallet. Vi er dog stadig langt 

foran medlemstallet på samme tid sidste år, så det er meget positivt.  

 

 

3. Kasserer (Mikael) 

Intet nyt 

 

 

 



4. Eliten (Kasper) 

Teebox er god for Peter Launer Bæk. Han har allerede haft flere sponsorer og har mødt 

dem på hans egen hjemmebane i stedet for deres egne præmisser. 

Ingen træningslejr i støbeskeen – økonomien på sponsorsiden ser ikke god ud. 

 

5. Juniorer / Analyser (Daniel) 

• Ikke så meget aktivitet nu. Den sociale del er lukket ned for vinteren. 

• Lurer lidt på tøj til næste år. Mener der skal være egenbetaling så flere får 

mulighed for at få tøj. Vil virke godt på de små juniorer. 

• Vi skal lægge bane til GolfExperten Fyn Tour. Vi skal følge DGU´s datoer. 

• Vi kan evt. lave noget socialt for juniorerne i Teebox. 

• Har modtaget en henvendelse om ”Flügger-andelen”. Foreningens medlemmer 

kan opnå 20% på produkter, hvoraf 5% går til foreningen. Gælder indtil videre kun 

butikken i Benediktsgade. 

 

6. Regler (Tina) 

• Ingen aktivitet i regeludvalget. 

• Uffe er bedt om at lave et skriv om de nye hcp-regler. 

• Det kan evt. være med link til DGU’s regler. 

• Skal vi eller baneudvalget gå ind og meddele om lempelser når der er specielle 

forhold som f.eks. vand eller blød bund på banen? 

Ove mener det er greenkeeperne (Bendy og Bo) 

Mikael tager fat i Bendy i morgen. Evt. skal Bo inddrages. 

 

7. Begyndere (Ove) 

Ingen aktivitet. 

 

8. Baneudvalg (Ove) 

Handicapregulering er standset.  

 

9. EventyrUgen / Turneringer (Steen) 

• I EventyrUgen er der lige nu tilmeldt 17 individuelle og 16 par. 

• Andeturneringen blev aflyst. Sponsor er kontaktet og er ok med det, og er med på 

at flytte til en senere turnering.  

• Vi skal vente på at forsamlingsforbuddet bliver ændret. 

 

• Der er nedsat et udvalg til evaluering af klubmesterskaber 2020 / Brainstorm af 

klubmesterskaber 2021:  

o Første møde var den 10. november 

o Næste møde var dd. den 2. december kl. 08.00 

o Der er skrevet et par linjer om det til det kommende nyhedsbrev. Det er vigtigt at 

det bliver præciseret at Klubmesterskaber fremover skal være tilgængelige for alle  

medlemmer. 

 

 

 



10. Kommunikation (Agi / Anne) 

• Annoncesalget til Årsmagasin er i gang. Det skal udsendes ca. 1. februar og skal 

primært handle om året der er gået. 

• Nyhedsbrevet er skubbet fra november. Der er ikke så meget stof, så det er med 

at være kreative med informationer. 

• Månedens portræt? Evt. Thomas Musik. 

 

11. Eventuelt 

• Tina mener at hun har set at GolfBox bliver billigere for klubberne. Hun 

undersøger hvor hun har set informationen. 

• Næste møde aftalt til onsdag den 13. januar kl. 17.00, hos Agi i Bogense. 
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