
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 4. november 2020 

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

Szocska, Anne Szocska, Tina Gammelgaard, Kasper Sø. 

Afbud fra: Daniel Svendsen 

 

1. Formanden (Hans Henrik) 

Coronasituationen 

Formanden gennemgik de nyeste restriktioner i forbindelse med covid-19. 

Der er påbud om at bære mundbind overalt i klubhuset og i restauranten og et 

maksimum på forsamlinger på 10 personer. 

 

SU-møde 27. oktober 

Info om ombygning i klubbens lobby, om ændringer på banen med renovering af søerne 

og et nyt teested på N6, om ny handicapgrænse på 18 huls banen (40 i stedet for 36), om 

restauranten, om lys på drivingrange, at annoncesalg til Årsmagasin starter nu, om 

højttalerlyd i restaurant (dette undersøger Jeanette),  

 

G6-samarbejde. Nu uden Sct. Knud, men med Blommenslyst og Lillebælt (fra 2021) med 

max på 10 runder pr. bane og en pris på kr. 1.000 for et kort. 

HH skal arbejde på et oplæg til en fynsdækkende ordning. 

 

DGU Regionalmøde 3. november (virtuelt) 

SK udsender de viste slides til bestyrelsen. 

 

Årsmagasinet.  

Udgives som tilbagekik på 2020. Annoncesalget startes nu. 

Mødet med Birger den 26. oktober blev uden Birger. 

Derfor blev beslutning at gøre som nævnt ovenfor. 

 

Trackman.  

Der er fremkommet et oplæg fra trænerne på udskiftning af Trackman, da den er defekt. 

Det vil koste klubben kr. 47.000 inkl. moms.  

Et bestyrelsesmedlem stemte klart nej til dette. 

Det blev vedtaget at Erhvervsklubben kan stå for klubbens andel, da Trackman er 

nærmest uundværlig for elitespillerne. (ca. 20 spillere), mod at Centret fjerner merprisen 

på træningslektioner med Trackman. 

Dette er accepteret af Martin i mail af 6. nov. (efter bestyrelsesmødet), for så vidt angår 

40 og 60 minutters lektioner. 

20 minutters lektioner kan fremover ikke bestilles med Trackman. 

 

 



2. Rekruttering 

Dagens medlemstal er 1.641 

Rikke rykker for møde med rekrutteringsudvalg. Agi indkalder. 

 

3. Kasserer (Mikael) 

Der er indgået penge for sponsorater.  Årets sponsortal ender nok på 200 tkr. (Budget 

250 tkr) 

Der er nye corona-stramninger efter generalforsamlingen, så budgettet er allerede 

skredet på indtægtssiden. 

 

 

4. Eliten (Kasper) 

Der er ikke meget aktivitet. August Høst er udtaget til herrelandsholdet i 2021. Desværre 

betyder det at Christian Gregersen ikke er udtaget. 

 

5. Juniorer / Analyser (Daniel) 

Daniel er fraværende. 

 

6. Regler (Tina) 

Det skal undersøges om Golfbox kan indstilles til at minde medlemmet om at registrere 

score efter spillet runde med registreret tid. 

Der skal fremover bookes tider frem til kl. 21.00. Bevis på bookning via telefon vil blive 

accepteret af banekontrol. 

 

7. Begyndere (Ove) 
Møde afholdt i det nye begynderudvalg den 28. oktober: 
Ny formand for udvalget er Ralph Grønnegaard Larsen 
Øvrige opgaver i udvalget og til sæson 2021 blev fordelt. 
Der er aftalt Golfbox undervisning til de nye medlemmer af udvalget primo 2021. 
Ove får kopi af mødereferater fra udvalget. 

 

8. Baneudvalg (Ove) 

Buggystop 30.10. 

Trolleystop? – Ove forhører sig hos Bendy. 

Nord bør lukkes så de får arbejdsro. 

Skilte: 
Bendy vil få fremstillet følgende skilte: 
- Oversigts skilt over banerne i A3-størrelse 
- Henvisningsskilte til Nord - Vest og Syd 
 
Endvidere huske skilte på 1. teested med: 

• Husk hele riven i bunker 
• Buggy og trolly - kør på stierne 
• Ret nedslagsmærker 
• Riv efter dig 
• Gå aldrig mellem green og bunker. 

 



 

9. EventyrUgen / Turneringer (Steen) 

SK orienterede om den aflyste andeturnering og om positiv kontakt til sponsor.  

Sponsor er med på at flytte sponsoratet til december, hvis der er mulighed for at afholde 

en ”Julematch”. Der vil så være en fristdato for afhentning af vundne ænder. 

Evaluering af klubmesterskaber 2020 / Brainstorm af klubmesterskaber 2021:  

Møde aftalt til 10. nov. kl. 08.00: HH, SK, John Rasmussen, Trine Lützen, Kirsten Ahlmann, 

Martin Andreasen, Martin Holm Larsson 

EventyrUgen 

Der er gang i tilmelding til EventyrUgen 2021. Det er stadig til early birdie pris. Der er 

dejligt mange nordmænd tilmeldt. 

 

10. Kommunikation (Agi / Anne) 

Evaluering af Frivillighedsfesten den 9. oktober 

Sjov golf på puttinggreen efterfulgt af banko med rigtig fine præmier for begge dele. 

Herefter spisning. 

Næste gang skal alle præsenteres for hinanden. 

Bestyrelsens opgaver ved arrangementet skal præciseres, så påklædning og udstyr 

passer. 

 

Evaluering af Inspirationsdag i Vejle den 17. oktober 

Vi skal aldrig have boldrende på hver anden tid, sådan som de har i Vejle! 

Næste gang skal vi mødes noget før, så vi kan sondere os i klubben. 

Man ser hinanden fra nye vinkler. Godt ryste-sammen projekt. 

Hvad har de andre hængende på opslagstavlen mm.! 

Kan også være møde med værts-bestyrelse eller -udvalg. 

Spændende bane, men kvaliteten matcher ikke OEG 

God tradition. 

 

Modtagelse af punkter til nyhedsbrev.  

Deadline efter 2. december. 

Julepræsentation af bestyrelsen. 

 

11. Eventuelt 

Ove og HH været til møde dd. hos Sydbank om ansøgning til Shortgame bane. 

 

Næste møde hos Agi 2. dec. 

 

061120 / SK 

 

 


