
 

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 6. februar 2020. 

Til stede:  Hans Henrik Søllested, Mikael Korsgaard, Steen Knudsen (ref), Agi Szocska (kørte kl. 

18.30) Anne Szocska, Tina Gammelgaard, Ove Nellemann Laursen, Kasper Sø, Daniel Svendsen 

 

1. Informationer fra formanden (Hans Henrik) 

Der er DGU Repræsentantskabsmøde 20.-21. marts på Hotel Comwell i Korsør. 

Agi og Steen deltager. 

Steen tilmelder til den 20. Der deltager ingen fra klubben den 21. 

 

Drøftelse af 2 indkomne forslag til Generalforsamlingen 

HH har talt med Bo og Rikke om det ene forslag. De vil ikke køre med en ”halv” løsning. 

Forslagsstilleren vil ikke ændre sit forslag. Han foretrækker løsningen med klistermærker 

på skiltene og et opslag. 

”Fuld” løsning koster alt i alt 20-25.000 kr. og det hele skal ændres igen i 2021, når DGU har 

gennemgået banen. 

 

Det andet forslag er ”det hele for det halve” og emnet har været rejst tidligere. 

DGU siger nej til at udelade F ved rabat på kontingent. 

G5 siger nej til F 

Fynske ordning siger nej til F 

Centret vil i givet fald kræve fuld baneleje for de pågældende spillere. 

HH orienterer forslagsstilleren om dette. 

 

 

2. Informationer fra kasserer (Mikael) 

Der blev udskrevet en ajourført balance, som blev drøftet. 

Der blev diskuteret hvor stor egenkapitalen skal være. 

Et niveau på 500 tkr. blev diskuteret, med indeksregulering. 

SK eftersender oversigt over fynske klubbers kontingent. 

Kontingent skal måske indeksreguleres fremover. 

 

 

3. Kommunikation (Agi/Anne) 

Nyhedsbrev – Der skal bl.a. skrives om: 

Ingen kørsel med buggy og trolly om vinteren. 

Datoer for regelundervisning. 

Generalforsamling forventes 24. marts. 

Medlemsmøde 25.febr. med indlæg fra udvalgsformændene. 



Ove deltager gerne i opstartsmøde i rekrutteringsudvalg, da han har startet dialog op 

omkring diabetes og kronisk syge, man han bør ikke være en del af udvalget. 

 

Steen sender kontaktinfo på udvalgsformænd til HH og til Daniel 

HH’s video om rekruttering vises ved medlemsmødet. 

 

4. Kernefortælling (Daniel) 

Gennemgang af status for Kernefortællingen. 

 

 

5. Golfspilleren i Centrum (Daniel) 

Gennemgang af udviklingen 2016-2016 på alle parametre 

Møde med Bo igen den 18. februar. 

 

 

6. Informationer fra begynder- og kaninudvalg (Ove) 

a. Golfens Dag den 26. april – tilmelding sker til DGU senest 10. februar – annoncering 

mm via Facebook. Tilmelding er OK 

b. Begynder- og kaniner – opstart 7. april med tirsdagsspil 

c. Facebookgruppe er oprettet – ”Odense Eventyr Golf – begyndere og kaniner” 

d. Hcp-spillere inviteres til spil på 9 huller 30.marts, samt orientering om sæson 2020 

e. Møde med DGU’s Peter van Zanten 5. februar: 

i. Fondsansøgninger – DGU kan kun sige at vore ansøgninger har set perfekte 

ud. 

ii. Diabetes- og hjerteforeningen. Veteraner skal holdes separat. 

Kontakt via Odense Kommune Sundhedscentret. 

iii. Rekruttering – Peter van Zanten henviste til øvrige konsulentkollegaer i DGU 

omkring dette emne. 

 

 

7. Informationer fra regeludvalg (Tina) 

Budget for 2020 ca. kr. 10.000, bl.a. pga. dommerkursus. 

Ny medlem Morten Wiingreen i regeludvalget 

Regelundervisningsdatoer kommer med i nyhedsbrev. 

Uffe og Finn Larsen vil holde undervisning om formiddagen for de, der kun kan der. 

Mentorordning kan i et vist omfang bruges til regelundervisning. 

Daniel efterlyser regelundervisning ”light” for juniorer. 

 

 

8. Informationer om EventyrUgen (Steen) 

Udarbejdelsen af brugerhåndbogen for medhjælperne er i fuld gang. 

Forhandlingerne med Hotel Odense om værelsespriser er afsluttet. Vi vil tage kr. 800 for et 

dobbeltværelse hos deltagerne. 

Forhandlingerne med Hoel Odeon er endnu ikke afsluttet, men de bliver formentlig for 

dyre, hvis vi skal have samme overskud pr. værelse. 



Sidste:  Odeon forhøjer priserne i forhold til 2019 med kr. 50, hvilket betyder at vi kommer 

til at betale kr. 750 og vi tager kr. 950 hos spillerne. 

Vi har endnu ikke hørt fra Hotel Scandic (ferie). 

Tilmeldingsturneringerne på GolfBox er gjort færdige med de nye priser og alt er testet. 

SK mødes med Sten den 13. og laver brevene til tidligere års spillere færdige og får sendt 

ud.  

Tilmeldingsstart 17. februar. 

Den tidligere varslede Paragolfturnering bliver ikke til noget i 2020. 

 

SK har talt med Dennis (slagtermester) – og han er selvfølgelig med på Andematch igen i 

2020. 

 

 

9. Eliteudvalg (Kasper) 

Intet nyt siden sidst. 

Møde i næste uge: Træningslejr og budgetter. 

Kasper har talt med Frederik Andersen og ønsket ham held og lykke på Great Northern. 

Peter Launer Bæk træner for fuld kraft med DGU 

 

 

10. Juniorudvalg (Daniel) 

Har afholdt et par sociale arr. nogle gange i løbet af vinteren. Bl.a. gameraften 18. januar, 

med fuldt hus. 

Nettet (mangel på samme) nødvendiggjorde nogle ”analoge” spil, bl.a. Cross-country rundt 

i stueetagen. 

Der er en forårstur på tapetet, gerne til Rømø.  

 

 

11. Eventuelt 

Det kan forventes at der på generalforsamlingen vil blive spurgt hvorfor har vi takket nej til 

Blommenslyst til G5.  

Hjemmeside skal ryddes op 

 

 

Møde slut kl. 20.00 

 


