
 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2019 

Til stede: Hans Henrik Søllested, Mikael Korsgaard, Kasper Sø, Agi Szocska, Tina Gammelgaard, 

Ove Nellemann, Steen Knudsen (ref.) 

Afbud fra: Daniel Svendsen 

1. Referat af bestyrelsesmøde den 15. august 

Er godkendt da der ikke er fremkommet indsigelser 

 

2. Informationer fra formanden 

a. Det fynske formandsmøde 

Lisbeth Bender var facilitator for at sætte gang i mødet. 

Alt i alt et godt møde med flere gode tiltag.  

Temamøde aftalt omkring rekruttering. 11.11.19. i Odense Golfklub med Jonas Meyer, DGU 

Alle ordninger fortsætter (Fynske ordning, G5, Klub 81) 

Fyn tour for voksne spillere (forslag fra HH) positivt modtaget. Arbejdsgruppe nedsat, Hans 

Henrik OEGK, Esben Hallundbæk OGK, Arne Larsen, Midtfyn, og Lars Pedersen, Barløse. 

Første møde 7. oktober. 

 

b. Restaurant – status 

Vi har haft møde om EventyrUgen. 

Kommunikationen mellem restaurant og EventyrUgen skal være bedre. 

 

c. Rekruttering og medlems status 

Der er en lille fremgang i medlemstallet. Vi har nu passeret 1500 medl. (opadgående) 

Facebook kampagnen er succes. Er lagt ud til alle i 10 km radius. 

Indtil nu 30 tilmeldte til arrangementerne. 

 

d. Banereservationer – svarer vores blokeringer til behovet? 

HH har lavet lidt statistik over torsdagsherrernes deltagertal. De har boldrende fra 12.00 til 

18.00. Ca. 80 i snit pr. gang, hvoraf 20 spiller om formiddagen. 

Der aftales møde med TH i god tid inden næste sæson. 

Der orienteres i nyhedsbrev om at alle kan spille i boldrendetiden. 

 

e. Infoskærme – info vedr. dette. 

HH har indkøbt et 65” TV + lidt vægophæng mm. Udgiften deles med 3C. 

Derudover 3 styringsbokse så man kan logge på Tv’et fra telefon eller PC. 

Abonnement på boksene deles også med 3C. 

Da Viasat-abonnementet bliver opsagt, er dette udgiftsneutralt.  

 

f. Afslutningsfest – Status? 

Kitt er tovholder, men kan ikke deltage. 

Tina tager over på planlægning og afvikling. 

Tilmelding er oprettet i Golfbox til kr. 300 for mad med 2 retter kød, en velkomstdrink og DJ. 

Drikkevarer vil være for egen regning. 

Festudvalget betaler ikke for deltagelse. Alle andre skal betale. 



 

g. Bestyrelsesposter:  Et nyt medlem vil gerne hjælpe med PR og digital markedsføring, samt 

  hjælpe med andet i bestyrelsen.  Måske indgå som ”føl”. 

  Flere har tilkendegivet ønske om at stille op til bestyrelsen. PT har vi kun 

  1 ledig plads. Modtager alle genvalg til næste generalforsamling? 

Det vil være rigtig godt med en person, som kan lave tekst ud fra stikord, og opsætte det til 

udsendelse til medlemmerne. 

HH, Ove, Mikael og Agi vil være på valg til foråret. 

Vi lader Anne Szocska komme ind som føl i bestyrelsen fra næste bestyrelsesmøde. 

 

3. Informationer fra Kasserer (Mikael) 

             Status på økonomi. 

             Balance udleveret. 

             Der mangler at komme en del kontingent ind fra 3C.  

             Banelejen bliver reguleret.    

           

4. Informationer fra Begynder-, kanin- og regeludvalg (Ove og Tina) 

a. Status på hjemmesiden – opdateringer og ændringer: 

Det er tiltrængt med en opdatering. 

 

b. Status på ”Spil-med-dagen”: 

12 ikke-golfere deltog. 

Ca. 8 har meldt sig ind. 

Det kunne være en idé med en benefit til medlemmer for at skaffe nye. 

 

c. Besøg på greenkeepergården, herunder opfølgning: 

Videoen med opretning af nedslagsmærker mm. bør genudsendes. 

Måske en yderligere opgave for Anne. 

Historien om Kristophers hole-in-one har toppet på hitlisten. 

 

d. Status på begyndere og kaniner: 

Mange nye kommer igennem systemet, og mange nye bliver hurtigt hcp-spillere 

Måske også emner til Erhvervsklubben. 

Super god stemning i truppen hver tirsdag. 

Der er aftalt møde med Bo mandag den 16. om de spillere, der går for hurtigt igennem 

systemet. 

 

e. Pay & Play banen: 

Den er i dårlig stand. Udslagsmåtterne er ødelagte, der er beskidt og stien der optil er i 

dårlig stand. 

 

5. Regionsgolf (Steen) 

a. Ansøgning om tilskud til regionsholdenes samlede afslutningsfest. 

Se vedhæftede bilag. 

Ansøgningen afvist, da vi har så mange andre aktiviteter, der kræver penge. 

 

6. Kommunikation (Agi) 

a. Videoer – rekruttering og OEG-info og Facebook kampagne: 

Agi viste en demo af en rekrutteringsvideo. 



En lidt længere præsentationsvideo til mere erfarne spillere er i støbeskeen. 

 

b. Frivillighedsanerkendelse: 

Der afholdes sponsorturnering 30.9. hvor også alle frivillige inviteres. 

 

c. Indstillinger til diverse priser: 

Vi skal være opmærksomme på hvad der er mulighed for. 

DGU eller Golfbladet har priser til forskellige belønninger.  

 

d. Efterårs medlemsmøde – afklaring: 

Gløgg og æbleskiver i december! Evt. på greenkeepergården? 

 

e. Bestyrelsesfotos på tavlen: 

Birger Bromann er i gang. 

 

f. Højrehånds hjælp til PR, kommunikation og digitalt. Muligt kommende BS-medlem: 

Er vedtaget tidligere i dagsordenen. 

 

g. Nyhedsbrevet: 

Der skal i hvert fald 1 mere ud i år.  Anne skal lave det, hun skal være opsøgende. 

 

h. Kommende opfølgende strategimøde – se bilag om værdier. 

 

7. Eliteudvalg (Kasper) 

En skidt weekend for herreholdene betød nedrykning for 2. og 3. holdet og 1. holdet 

missede muligheden for at forsvare bronzemedaljen fra 2018 med mindst mulige margin, 

men spiller dog stadig med i Santander Divisionen i 2020. Dameholdet vandt deres pulje og 

skal spille om oprykning d. 15/9 i Kaj Lykke Golfklub. Peter Launer klarede i fjerde forsøg sit 

første cut på Challenge Touren, og det blev til en T21. plads i Belgien. Peter har nu 4 

wildcards tilbage på Challenge Touren. 

 

8. Juniorudvalg (Daniel) (indsat senere, Daniel deltog ikke i mødet) 

• Der er taget hul på den sidste måneds træning inden der skiftet til efterårs-
/vinterprogram. 

• For at få vores juniorer mere ud på banen, så har vi fra august delt 
onsdagstræningen op i       to hold (det ene spiller på banen og det andet træner på 
driving range). Efter lørdagstræningen opfordres alle ligeledes til at spille på banen 

• Afslutningsmatchen er fastsat til søndag d. 6/10. 
 

9. Eventuelt 

Afsluttende møde i regeludvalget den 24. september. Tina har inviteret på lidt mad. 

Mandagsmix i mandags med 52 tilmeldte. Desværre gik nogen hjem fordi de ikke gad vente. 

Men det viser at der er behov for dette tiltag. 

 

Rekruttering skal være fast punkt på dagsordenen fremover. 

 

Næste møde er aftalt til 3.10. 

Steen Knudsen (ref.) 


