
 

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 4. august 2020 

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

Laursen, Agi Szocska, Anne Szocska, Daniel Svendsen, Kasper Sø 

Afbud fra: Tina Gammelgaard 

 

1. Informationer fra formanden (Hans Henrik) 

 

Der blev indledningsvis talt lidt om den eventuelle konstituering efter generalforsamlingen. 

 

Indkaldelse til Generalforsamling sendes ud tirsdag eller onsdag med link til forslag, 

bemærkninger til forslag og underskrevet regnskab. 

 

SK sender nødvendige, ajourførte beregninger til bestyrelsen. 

 

Vi har modtaget en henvendelse fra Danske Bank om virksomhedsoplysninger. – Danske 

Bank bliver kontaktet. 

 

Æresmedlemskaber 

Der har været en henvendelse fra et medlem om æresmedlemskaber. 

Bestyrelsen har ikke planer om at udnævne nye æresmedlemmer for nærværende. 

Ifølge driftoverenskomsten med 3C Golf A/S er der mulighed for maksimalt 5 

æresmedlemskaber. 

Det kan overvejes at indføre andre former for anerkendelse af visse medlemmer. 

 

Fonde 

Vi har fået afslag fra Sydbank på 50.000 vedr. Shortgame bane. Ny ansøgning sendes til DIF 

på 200.000 kr. 

Ny ansøgning til Odense Kommune 2i1 pulje skal overvejes. 

 

Møde med Rikke 12. aug. 

Alle sender punkter til dette møde til HH 

Bilag B tages op til forhandling 

 

 

 

 

 

 



2. Rekrutteringsudvalg (Agi) 

 

Dagens medlemstal er 1.543 

Ove, HH, Gert Mørk og Peter van Zanten har holdt møde om rekruttering. 

Introforløb for foreninger og pårørende afholdes den 18. august og 4 uger frem. 

 

Der afholdes fredagsbar fredag den 18. september for alle unge 18+ i klubben og deres 

venner, med mad, øl, vand og happy hour. Mere info på facebook senere. 

 

3. Baneudvalg (Ove) 

 

Baneudvalget vil fokusere på kulturen i klubben: orden og pli 

 

4. Informationer fra kasserer (Mikael) 

 

Regnskab 2019 er underskrevet af bestyrelsen og lægges tilgængeligt på hjemmesiden 

samtidig med indkaldelse til Generalforsamlingen. 

Budget 2020 (Realiseret + forventet rest år) udarbejdes så det er klar til 

Generalforsamlingen. 

 

5. Eliten (Kasper) 

 

God juli måned for Peter Launer Bæk - 12. plads ved Jyske Bank PGA Championship i 
Himmerland og en delt 5. plads ved Stockholm Trophy i Sverige.  
Ved DM i slagspil i Holstebro blev bedste Eventyr spiller August Thor Høst med en flot 7. 
plads.  
Nu står den på forberedelser til DK-turneringen d. 15/8 hvor 1. holdet skal forsøge at spille 
sig frem til medaljespillet med en sejr over Smørum. Kampen spilles på neutral bane i 
Kokkedal. 
 

6. Juniorer (Daniel) 
 

- Vi oplever fortsat en øget interesse fra "nye" juniorer til at spille eksterne turneringer, 
hvilket er meget positivt. 

- I uge 32 blev "Sjov sommer golf" afviklet med knap 40 deltagende børn (både medlemmer 
og ikke medlemmer).  

- Den normale træning starter med fuldt blus igen fra uge 33  
 

7. Regler (Tina) 

 

Afbud fra Tina. 

 

8. Begyndere (Ove) 

 

Orientering om nye tiltag med indførsel af betaling via MobilePay samt egen registrering af 

scorekort. 

 

 



9. EventyrUgen / Turneringer (Steen) 

 

EventyrMatcherne 2020 

Det kan kun karakteriseres som en god uge. Kun 2 af 9-huls matcherne måtte aflyses, 

resten gik godt. Spillerne var glade. 

God afløsning for den aflyste EventyrUgen. 

 

EventyrUgen 2021 er under forberedelse. Der arbejdes med hoteller, sponsorer og priser. 

Det overvejes at give rabat for tilmelding inden 31.12. eller måske 31.1. (early bird) 

 

Åbningsturneringen den 9. august er godt og vel fuldtegnet.  

UPDATE: Da grænsen for forsamlinger ikke blev til 200, som ellers forventet, blev 

Åbningsturneringen gennemført med løbende start. Dette skete efter vi havde rådført os 

med DGU. Vi skulle blot være opmærksomme på at der ikke på noget tidspunkt måtte 

forsamles mere end 100 personer.  

I restauranten gælder andre regler, hvorfor der incl. terrassen var plads til 200 personer. 

Præmieoverrækkelsen kunne derfor gennemføres uden problemer. 

Alle var tilfredse, blot havde det været en meget varm tur rundt. Sponsor var i godt humør 

og ligeledes godt tilfreds.  

 

DGU afvikler Short Game Challenge 2020 med landsfinale den 26. september i Korsør. 

De ansvarlige i OEGK, Max Bruhn og Connie Donsager har fået tilsendt materialet, så de 

kan arrangere udtagelse. 

 

Tilmeldingen til Klubmesterskab i slagspil åbnes i weekenden. 

 

 

10. Kommunikation (Agi / Anne) 

 

Nyhedsbrevet for august er under forberedelse. 

Alle har deadline for aflevering af tekst fredag. 

 

11. Eventuelt 

 

Intet under dette punkt. 

 

Der blev ikke aftalt dato for nyt ordinært bestyrelsesmøde, men der er møde med Rikke 

den 12. august og formøde i forbindelse med Generalforsamlingen. 

 

 

12. aug. 2020. 

 


