
 
 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 5. december 2019 
 
Til stede:  Hans Henrik Søllested, Steen Knudsen, Agi Szocska, Ove Nellemann Laursen, Daniel 
Svendsen, Tina Gammelgaard Kasper Sø. 
Afbud fra: Anne Szocska, Mikael Korsgaard. 

 
1. Informationer fra formanden (Hans Henrik) 

a. Resultat af strategimødet med 3C den 25.11. 
Det udsendte referat blev diskuteret.  
HH, Steen, Bo og Martin sætter sig sammen og bliver mere konkrete omkring kategorier. 
Plusmedlemskab er især interessant. 

 
b. Forespørgsel fra 3C om Trackman 

Vil vi deltage i købet (leje) af en ny trackman, som Martin har fået tilbud på. Den koster 
144 tkr. 
Det undersøges hvad den nye model kan i forhold til den gamle. 
Kan den evt. leases? 
Der skal undersøges mulighed for at den kan skabe yderligere indtægter. 

 
c. Møde med Jeanette og Jørn Kyhn den 3. dec. 

Referatet blev gennemgået. Det er efterfølgende udsendt til bestyrelsen og til Kyhn. 
Turneringskalender gennemgået med Kyhn. 

 
2. Informationer fra Kasserer (Mikael) 

Den økonomiske situation  
-  Mikael meldte afbud til mødet, men har fremsendt balance. 
Steen taler med GolfBox om at ændre skæringsdato for faktura. 

 
3. Informationer fra Begynder- og kaninudvalg (Ove) 

a. Kort info om kaninledermøde i Fåborg 
Alle klubber deltager på nær Great Northern og Ærø. 
Sidste år frasagde OEG og Lillebælt deltagelse i Superkaninturneringen på grund af at det 
blev tilladt med for mange handicapspillere. 
Status er at alle turneringer er gennemført med flere hcp. spillere end kaniner. 
På de betingelser vil vi heller ikke deltage i 2020. 
Men det blev vedtaget at kaniner deltager med hcp. 37-54 og max 2 hcp. Spillere pr. 
hold, og så er vi og Lillebælt med. 
Der bliver afholdt møde om mentorordningen den 11.12. med Bo, Vibeke, Ove og Martin 
plus begynderudvalget og Tina. 
Der skal gives grundigere instruks til mentorer. 
 

b. Gennemgang af klubbens forsikringsforhold 
Ove har gennemgået forsikringerne. 
Løsøreforsikring med dækning 50.000 bibeholdes i Gjensidige. 
Ove tjekker at fareklassen (vin) er dækket. 
Almindelig ansvarsforsikring er tegnet gennem DGU. 
Arbejdsskadeforsikring er tegnet gennem DGI. 
Bestyrelsesansvar er tegnet gennem HDI forsikring. 



 
 

4. Informationer fra Regeludvalg (Tina) 
Ingen møder siden sidst. 
Uffe skal på kursus. 
Orientering på medlemsmøde om nye hcp. Regler og ubegrænset antal EDS-runder. 
 

 
5. Informationer fra Turneringsudvalg (Steen) 

Forespørgsel fra DGU om afholdelse af DM i paragolf den 26.-27. sept. 
Steen tjekker op med centret (Bo). Ellers OK. 
Vi skal have presse på!!! 
 

 
6. Kernefortællingen (Daniel) 

Status på projektet 
Vi skal vurdere om de aktiviteter vi har i kalenderen, der passer i nogle af søjlerne i 
oversigten? 
Vi skal have afgjort hvad er det for en retning vi går i, og hvad vil vi have mere af?  Vores 
tid skal prioriteres. 
Kernefortællingen skal kunne sættes i kontekst til alle kroge af klubben. 
Vi skal være enige med 3C så vi har en vis fællesmængde. 
Ved Daniels møde med Bo vil det være relevant at forholde kernefortællingen til 
Golfspilleren i Centrum 
Alle udvalg (senior, damer, herrer osv.) skal tilpasse deres aktiviteter til 
kernefortællingen. De skal høres så vi kan få deres input med. 
Kernefortællingen vil blive kort omtalt på medlemsmøde 10.12. 
Der afholdes Udvalgsmøde 21.1.2020 kl. 19 i Vest eller i mødelokalet. 
Og der afholdes Medlemsmøde 25.2.2020 kl. 19. Evt. med spisning først. 

 
7. Medlemsmødet den 10. december (Agi) 

Status på mødet 
Agenda skal være lidt flydende. 
Hans Henrik byder velkommen, det samme gør Kyhn. 
Der fortælles lidt om året der gik og om vores tanker om året der kommer. 
Daniel fortæller om Kernefortælling (kort version) 
Hans Henrik taler lidt om medlemstal og rekruttering/rekrutteringsudvalg 
Gløgg og æbleskiver (10 hjælpere) – Agi og Tina 
En halv time til dialog (Agi) – hvad synes I har været godt eller dårligt. 
Alle objektive og konstruktive indlæg noteres. 
Hvad mener I om rekruttering? – Hvad skal der til for at få naboen med? 

 
8. Eliteudvalg (Kasper) 

Træningslejr 2020 er i planlægningsfasen. Som ny holdkaptajn for herrernes 2. hold er 
valget faldet på Carsten Wegge, som har takket ja til udfordringen. Pga. frafald i 
dametruppen er der desværre ikke basis for et damehold i 2020.  

 
 

9. Juniorudvalg (Daniel) 
Vinteraktiviteterne er i gang senest med en tur i Odense Squash Klub. Der afholdes et 
arrangement pr. måned frem mod sæsonstart. 



Daniel og Martin (træner) deltog på DGUs landsseminar for juniorledere og trænere. Her 
blev bl.a. gennemgået ny turneringsstruktur, som fremadrettet vil dække bredere/flere 
juniorer. Denne bliver vendt på næste udvalgsmøde, så 2020 indsatsen kan prioriteres. 

 
 
 

 
10. Eventuelt 

Ove har kigget på fundraising.  Har der været nogen fra OEG på kursus? 
Ove arbejder med det. 
Muligheder: 
Energi Fyn 
Velux har afslået at støtte shortgame 
A. P.  Møller fonden 
Lokale- og anlægsfonden 
Lokalforeningspuljen 
Trygfonden (deadline 1.3. kl. 12) 
Nordea fonden 
Novo fonden (ref. Diabetesforeningen) 
Lundbeckfonden (Veteraner) 
Fynske Bank fonden 
 
Agi kan skabe kontakt til Foredrag af en diabeteslæge 
Elizabeth kan skabe kontakt til Foredrag af en helikopterlæge 
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