
 

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 5. marts 2020. 

Til stede:  Hans Henrik Søllested, Steen Knudsen, Mikael Korsgaard (fra kl. 20.00), Ove Nellemann 

Laursen, Agi Szocska, Anne Szocska, Daniel Svendsen.  Desuden deltog Rikke Thorborg i den første 

time. 

Afbud fra:  Tina Gammelgaard og Kasper Sø 

 

1. Informationer fra formanden (Hans Henrik) 

Forslaget om nye kontingentsatser blev drøftet. 

Juniorkontingent kr. 1.200 (er realiseret)  

Studiekontingent kr. 2.230 (er realiseret) 

Der vil blive udarbejdet oversigter over mulighed for Plusmedlemskab og måske VIP- 

medlemskab. 

Der foreslås at indføre en kategori for Senior 80+ (halv pris af senior) Vedtages dette vil 

buggyrabat bortfalde.) 

Til generalforsamlingen udarbejdes en planche med medlemstal pr. kategori 

Der blev diskuteret for og imod ændring af hcp-nøgler nu i stedet for primo 2021. 

Vedr. rekruttering og økonomi i forbindelse hermed, sendes et struktureret oplæg med 

idéer og tanker til Rikke 

Rikke gennemgik de nye priser på boldchip for ikke-medlemmer og om baggrunden herfor. 

Trackman er forældet. Ny koster 75.000 + årlig licens. Rikke sender oplæg på investering 

Rikke har modtaget et tilbud fra firmaet ”Teebox”, som er incl. trackman. Anlægget vil 

være til helårsbrug. Der er møde med firmaet den 17. marts.  De står med en demo ved 

DGU’s repræsentantskabsmøde i Korsør den 21.-21. marts. 

Rikke har modtaget et oplæg fra UCL vedr. kommunikation via sociale medier. 

Der har været en forespørgsel på etablering af shelters forskellige steder på anlægget. 

 

De modtagne forslag til generalforsamlingen blev drøftet. 

Forhøjelse af seniorkontingent for 2021 og frem blev drøftet og der var enighed om at 

seniorkontingent skal stige med kr. 75 pr. halvår, med afsmittende virkning til de øvrige 

kategorier. 

 

Datoen for generalforsamling blev drøftet. Kan det blive den 24. marts, den 31. marts, eller 

ført den 7. eller 14. april? 

Skal det være den 31. marts, skal indkaldelse sendes ud senest 16.3. 

 

Der sendes svar til forslagsstiller sammen med indkaldelse, som vedlægges forslaget. 



HH har modtaget forslag om en samarbejdsaftale som indeholder et sponsorat til 

turneringer og til EventyrUgen med et ophold på et hotel i Marbella. 

 

Der blev drøftet nye rammer for afholdelse af Sponsorturnering, som i stedet kunne være 

et Frivilligarrangement. 

Evt. med lodtrækning om ophold i Marbella 

Der bliver givet Besked til Rikke at sponsorturnering bliver uden klubben. 

Der nedsættes et udvalg, som skal arbejde videre med dette emne.  – udsætte til næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Der blev drøftet lidt om ”Årets frivillige” / Bag-tag, Er det en god idé eller??? Hvorfor kun 

én og ikke alle? 

 

På næste møde skal der tales om Årshjul for alle arbejdsområder. 

 

 

2. Informationer fra kasserer (Mikael) 

Revisor er i fuld gang med at gennemgå regnskab 2019. 

Budget 2020 blev drøftet endnu en gang. Og der blev lavet en række simuleringer af 

fremtidige kontingentindtægter og afledte udgifter til baneleje. 

 

 

3. Kommunikation (Agi/Anne) 

Nyhedsbrev er sendt ud.  Rigtig fint i nyt design 

Hvis det skal fast ud hver måned, skal der være struktur for hvad der skal med i de 

forskellige måneder.  

Januar: 

Februar: 

osv. 

Fremover medbringer Anne sin bærbar, således at der kan tages noter til det kommende 

nyhedsbrev på selve mødet, fremfor at Agi/Anne skal indsamle nyheder via mail fra de 

forskellige udvalg. 

Der blev samlet emner til næste nyhedsbrev. 

Årsmagasinet udsendes til alle medlemmer primo april. 

 

Fremtidige referater skal liste igangværende arbejde i bestyrelsen.  

 

Der blev talt om at arrangere Social dining (skal arrangeres af Kyhn) 

Måske arrangement med TINY the band – måske I forbindelse med social dining 

 

Agi talte om Velgørenhedsturnering. Sidste år hed det Kugler, Buler og Bobler. I 2020 bliver 

det Odense Eventyr Golf Velgørenhedsturnering. 

 

Der mangler hovedsponsor (15-20.000) til smagning og præmier 

Der er allerede lidt præmier. 



Donation skal gå til HC Andersen børnehospital 

 

 

4. Golfspilleren i Centrum (Daniel) 

Daniel har haft møde med Bo om GIC. Vi ligger pænt bortset fra Restaurant (rettes op nu) 

Vi ligger i den tunge ende af benchmark. Flere kriterier er ønsket (størrelse, ejerforhold 

osv.) 

Der blev diskuteret om klubafhængige / klubuafhængige 

Tallene kan evt. offentliggøres. Det gør Odense Golfklub 

 

 

5. Informationer fra begynder- og kaninudvalg (Ove) 

Intet nyt 

 

 

6. Informationer om EventyrUgen (Steen) 

Der er indgået aftale med restauranten om forplejning i EventyrUgen og om restaurantens 

rolle.   

Kyhn kender det fra ”gamle dage” 

 

Tilmeldingsstatus: 48 individuel, 46 par. 

 

Turneringskalenderen er ajourført og kan ses fra hjemmesiden. Links til tilmelding til 

turneringer er ligeledes ajourført. 

Turneringerne er ajourført i Golfbox.  

 

7. Juniorudvalg (Daniel) (intet nyt) 

 

 

8. Eventuelt 

 

Næste møde aftales i forbindelse med generalforsamlingen. 

 


