
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde den 5. juli 2020 
 
Tilstede: Hans Henrik Søllested, Steen Knudsen, Ove Nellemann Laursen, Anne 
Szocska, Agi Szocska, Tina Gammelgaard, Daniel Svendsen, Kasper Sø, Mikael 
Korsgaard. 
 
 
 
1. Informationer fra formanden (Hans Henrik) 
Generalforsamling afholdes 31. august. Indkaldelse senest 14 dage før. 
Niels Ibsen har indvilliget i at være dirigent. 
 
Udlevering af parkeringskort 
 
Sponsorindtægter er gået kraftigt ned i forhold til budget og 2019. 
 
 
 
2. Rekrutteringsudvalg (HH) 
Medlemstallet er d.d.1523, hvor alle udmeldelser pr. 1.7. er fratrukket. 
Der var 27 indmeldelser på Golfens dag + nogle stykker ugen efter, i alt godt 40. 
Alle disse er bundet til 1. halvår 2021. 
Peter van Zanden fra DGU arbejder med kronisk syge, dvs. diabetes, hjerte- og gigtsyge. 
Udvalget holder møde med ham den 23.7. 
Vi tænker at vi kan udnytte muligheden for rekruttering i forbindelse med Spil med en ven 
den 23. august. 
 
 
3. Informationer fra kasserer (Mikael) 
Intet nyt. 
 
 
4. Eliten (Kasper) 
Peter Launer Bæk spillede med på Himmerland DM for pro’er. Endte på en 12. plads. 
Chr. Gregersen (sidste års junior) vandt en 3. plads ved DM i hulspil. (herrer) 
Kasper spørger Mikael om der kan der håndteres elektroniske bilag i form af billeder. 
Svaret fra Mikael er nej. Det vil give dobbelt arbejde. 
 
 
 
5. Juniorudvalg (Daniel) 
Mange juniorer er ude at spille turneringer.  
Hole-in-one af yngste spiller til dato er præsteret af Klara på 10 år. Det skete på P&P 
I starten af august er der Sjov sommergolf i 3 dage. Klubben har modtaget 20.000 kr. fra 
Odense Kommune i støtte til afviklingen. 
 
 
 
 



 
6. Informationer fra begynder- og kaninudvalg (Ove) 
Kaniner og begyndere er gået på sommerferie. Der var afslutninng den 30. juni. 
Start igen 1. tirsdag i august 
 
 
7. Baneudvalg 
Møde i nyt baneudvalg.  
Det handler om ”kultur” 
Referat fra mødet: 
Mødets formål var at afstemme forventninger og opgaverne i baneudvalget 
 
Overordnet skal vi ved fælles indsats passe på banen og spillerne i fælles forståelse. 
 
Vi kom på mødet frem til at nedenstående opgaver kunne være mulige opgaver for 
udvalget. 
Opgaverne er ikke i prioriteret orden. 
 
- Baneafmærkninger - f.eks. blå streger: Er der behov for info fra udvalget så alle forstår 
og spiller efter de samme regler? 
- Lukke igennem - er der brug for anbefalinger til at lukke igennem samt informere herom? 
- Skiltning - er der korrekte skilte og er de forståelige? Hvad kan gøres for at skilte 
respekteres? 
- Brækkede tees - hvorfor findes de stort set kun på tee 59? - hvordan kan vi ændre 
kulturen? 
- Nedslagsmærker - findes desværre alt for ofte - hvordan kan vi ændre kulturen? 
- Gå mellem green og bunker - alle kender etikettereglen. hvorfor respekteres den ikke af 
alle? 
- Gå på tværs af banerne - f.eks. fra Vest 6 hen over Nord 3 - kan der skiltes bedre? - der 
er blindt område så der er risiko for at blive ramt af bold når banen krydses. 
- Besøg på greenkeepergården: Fælles forståelse og samarbejde mellem greenkeepere 
og spillere om banepleje og udførsel af opgaverne. 
- Baneændringer: (f.eks. som på nord 6 og nord 7) - kan udvalget tages med på råd på 
fremtidige ændringer, samt være med til at give info til medlemmerne. 
- Stierne må gerne bruges - Hvordan får vi fokus på det så de anvendes som tiltænkt? 
- Rågekoloni - kan der gøres mere og hvordan? 
- Banerating: Udvalget vil gerne inddrages i beslutningerne 
 
Næste møde: 
Håber alle kan tirsdag den 14. juli kl. 16.00 
Inden da - hvilke opgaver føler i vi skal prioritere og tage fat i først? 
 
 
8. Regeludvalg (Tina) 
Der er fundet 2 nye datoer til banevandring. Der var 7 spillere med i torsdags, og 1 er 
tilmeldt til næste, den 16. juli. 
Der er aftalt i august, september, oktober. 
Kursus med nye regler er lavet om til webinar med ny tilmelding.  
 
 
 
 
 
 
 



 
9. Informationer om EventyrUgen / Turneringer (HH) 
EventyrMatcher:  
18-huls matcherne er fint besat.  
9- huls matcherne er nogenlunde besat, men 2 aflyst på grund af for få tilmeldte. 
Det er primært medlemmer, der har tilmeldt sig. 
Vi har modtaget Corona-godtgørelse fra DIF, ca. 34.000 kr. 
Åbningsturnering afholdes den 9. august. – Tilmelding åbnes nu. 
Vi skal have indkøbt et nyt A-skilt til matchplakater mm. 
 
 
10. Kommunikation (Agi/Anne) 
Nyhedsbrev: 
Der er enighed om er det er et godt koncept med det nye nyhedsbrev. 
Nødvendigt med rettidige info fra de forskellige interessenter til udvalget. 
Næste nyhedsbrev udsendes ultimo juli / primo august. 
Charlotte Szocska (advokat) vil gerne komme og holde foredrag for klubber i klubben om 
foreningsjura og håndtering af penge. 
Kommende foredrag: Kolmos, Palle Bo Hansen, Diabetes. 
 
 
11. Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 4. august kl. 18.00 
Generalforsamlingsmøde 12. august kl. 17.00 


