
 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 3. marts 2021 (via Zoom) 

Til stede: Hans Henrik Søllested, Steen Knudsen (ref.), Mikael Korsgaard, Ove 

Nellemann Laursen, Agi Szocska, Anne Szocska, Tina Gammelgaard, Kasper Sø, 

Daniel Svendsen. 

 

1. Formanden (Hans Henrik) 

 

Årsmagasinet er omdelt for ca. 14 dage siden. 

Annonceindtægter udgør ca. 78.000 kr. og udgifterne ca. 47.000 kr. 

 

Generalforsamling kan ikke afholdes indtil videre. Indtil der er nyt fra myndighederne, 

stiler vi efter den 27. april. 

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer. 

Forslag fra bestyrelsen kan være: Oplæg til investering i short-game bane. 

 

DGU-repræsentantskabsmøde er indtil videre fastsat til lørdag den 17. april. Agi og Tina 

deltager i mødet. 

 

2. Rekruttering 

 

Dagens medlemstal: 1560  

 

3. Kasserer (Mikael)  

 

Opdatering på regnskabet for 2020 

Årets regnskabsmæssige resultat ender formentlig på et overskud på ca. 40.000 kr.  

Der er endnu ikke kommet afregning fra Erhvervsklubben. HH regner med ca. 90.000 kr.  

Vi har skiftet regnskabssystem til Dinero. SK hjælper Mikael med at oprette kontoplan 

mm. 

 

4. Eliten (Kasper) 

 

Der er nu gang i træningen efter forsamlingsgrænsen for grupper i foreningsregi er hævet 

til 25. 

Eliten har fået tilbud på træningslejr 27. til 30. marts. Martin mener godt at den kan 

afholdes indenfor de gældende regler om forsamlinger. Alternativt må den flyttes til april. 

 

Kasper har holdt møde med Thomas Hauge (Lexton Links) om tøjsponsorat til eliten i to 

sæsoner. 

 



5. Juniorer / Analyser (Daniel) 

 

Der er slået lidt op på facebooksiden om træning. 

Juniorerne vil også gerne med i tøjsnakken med Thomas Hauge. 

GolfExperten Fyn Tour afholdes den 30. maj.  

Slaget om Odense bliver fredag-lørdag den 4.-5. juni 

Holdturnering er tilmeldt DGU med 4-5 hold. 

 

6. Regler (Tina) 

 

Ved sidste møde var der skriv til Nyhedsbrevet. Men der kom lidt mailkorrespondance i 

vejen. Uffe har beregnet at der kun er 2, der bliver ramt af den nye grænse for adgang til 

spil på 18 huls banen. 

Ellers er det kun herrer, der i forvejen spiller 9 huller, der bliver ramt. 

Dispensationer kan ikke styres i GolfBox, så grænsen på 40 skal ligge fast. 

Betingelse for deltagelse i turneringer: 2021: 4 registrerede scorekort, i 2022: 5, i 2023: 6 

scorekort i indeværende kalenderår. 

Connie Donsager har fået job i Vestfyns Golfklub (manager). Connie udgår af 

regeludvalget, men forbliver medlem af klubben. 

 

7. Begyndere (Ove) 

 

Møde er afholdt i udvalget den 17. februar. 

Opgavefordelingen er aftalt. Undervisning i GolfBox er på plads. 

 

Udvalget glæder sig til sæson 2021 med start den 6. april. 

Kaninturneringer mod andre klubber er ved at bliver aftalt. 

 

8. Baneudvalg (Ove) 

 

Det planlagte møde er aflyst grundet corona-situationen. 

Nyt møde aftales når forsamlingsforbuddet muliggør det. 

 

9. EventyrUgen / Turneringer (Steen) 

 

Opdatering på EventyrUgen:  68 individuelle og 79 hold 

Gusto vine er ved at trække i land med sponsoratet. 

 

Klubmesterskaber er klar til at blive lagt på hjemmesiden.  

 

Turneringer.  

Aktivitetskalender er rundsendt. Tilføjelse 30.5.: GolfExperten Fyn Tour for juniorer. 

Kugler, buler og bobler, som var planlagt til 7. august, udgår. 

 

 

 

 

 



10. Kommunikation (Agi / Anne) 

 

Nyhedsbrev: 

Spar Nord Cup 

Klubmesterskaber 

Månedens profil bliver Daniel 

 

Udsendes uge 10 

 

 

11. Eventuelt 

 

Næste møde 7. april 

Formøde vedr. generalforsamling 10. eller 11. april 
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