
 

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 6. juni 2019 

Til stede: Hans Henrik Søllested, Rikke Thorborg (den første halve time), Ove 

Nellemann Laursen, Tina Gammelgaard, Kasper Sø, Steen Knudsen (ref), Agi Szocska, 

Mikael Korsgaard, Daniel Svendsen 

Dagsordenen 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 2. maj. 

-  Er principielt godkendt, da der ikke fremkom indsigelser. 

2. Indlæg fra Jonas Meier, DGU om Golfsportens generelle optik i forhold til strategidag 10.6. 

Golfnationens tilstand: Vi har det godt, sammenlignet med andre klubber. Ude i Europa er det 

meget værre. Norden på samme niveau som DK. 

Vi skal skabe attraktive miljøer for juniorerne. 

Vi har høj loyalitetsscore i Golfspilleren i Centrum. Der er en positiv udvikling i modtagelse og 

fastholdelse af nye medlemmer, Men overgangen til Klubber i klubben skal bearbejdes. 

Generelle idrætstrends: 

• Fleksibilitet 

• Kommercialisering 

• Sundhed: Lev 5 år længere med golf 

Det er de ”klubafhængige”, der tegner klubben og som tilrettelægger alle aktiviteter. 

Selvom vi har flest ”klubuafhængige” i OEG (55/45) 

Rekruttering skal kommercialiseres for at være effektiv:  

• fokus,  

• mål,  

• organisering,  

• tid,  

• penge,  

• planlægning. 

Bud på fremtidens OEG: 

• Fastholdelse ved Restaurant,  

• Klubafhængige (udnyt banen)  

• Den gode begyndelse. 

 

 



Rekruttering:  

• Ledelsesfokus,  

• Rekrutteringsudvalg,  

• Afsæt arbejdstid og ressourcer. 

 

3. Informationer fra formand: 

a. Regning fra restauranten for mad til medlemsmøde. En del udeblev uden afbud. Vi 

skal tage stilling til om vi blot har lært af lektien eller om de skal opkræves for mad. 

Løsning: Vi betaler for 10 kuverter. 

b. En generel drøftelse af restauranten. Vi ligger pt. på den laveste vurdering siden vi 

startede med Golfspilleren i Centrum. 

Drøftes på mandag. Hvis vi vil noget for det sociale, skal der gøres noget for at 

forbedre. Det bedste vil være en fast kok. Strategiudvalget tænker tanker til på 

mandag! Husk: Brugernes bedømmelser er påvirket af forventningerne. 

c. Info: Jeg har søgt diverse fonde til ShortGame bane. Nordea Fonden, Sydbanks Fond, 

DIF/DGI-puljen, Fionia Fonden, og arbejder på Velux Fonden. Disse kan vi ikke søge 

før vi får svar.  Middelfart Sparekasses fond vil være oplagt også at søge.  

d. Vi har budgetteret med et hold til ECCO-touren under ”medlemsaktiviteter”. Det 

koster kr. 7.500. Skal vi stadig købe det hold, og hvis ja, hvordan fordeles pladserne 

så til medlemmerne? 

JA. Lodtrækning blandt frivillige (udvalgsmedlemmer og GolfSixes-hjælpere)  

e. Opdatering på G5: Tilbagegang i solgte kort. Der er solgt 363 kort i OEG mod 395 i 

2018. 

f. Diabetes- og hjerteforeningen opstartsarrangementer.  Hjerteforeningen kommer 

ikke mere. Der kom kun 2 fra dem til det første. Næste arrangement, som var åbent, 

var med 11 deltagere fra Diabetesforeningen.  7 af dem er fortsat indtil videre.  

Veteranerne kommer til at køre efter samme koncept. 

g. Erhvervsklubben har måtte aflyse et arrangement på grund af manglende tilslutning. 

Arrangementet bliver formentlig afholdt til august. 

Arrangementet faldt sammen med en stor turnering i en anden klub, hvor de fleste 

af vores sponsorer deltog, og derfor ikke kunne være med i Erhvervsklub-

arrangementet. 

4. Informationer fra øvrige udvalg 

Kasserer: 

Bogføring er godt i gang. Balance bliver tilsendt til gennemgang mandag morgen. 

Kontoplan er under tilretning. 

Strategi - Agi / Tina:  

a. Kugler, buler og bobler den 10. august 

b. Strategidagens forløb og forberedelsesopgaver 

Der starts kl. 08.15 med morgenkaffe.  

Derefter spilles Mexican Scramble over 9 huller.  

Vi skal diskutere værdigrundlag og strategiplan. 

c. Møde med René Aagaard kl. 11-12 ang. Golflog 

d. Gratis kurser for diabetes- og hjertepatienter – er omtalt! 



e. Evaluering af GolfSixes, Shortgame og restaurantmøde 

HH: GolfSixes gik godt. Deltagerne var tilfredse. Desværre var der ikke fyldt op. 

Mange ressourcer at bruge på noget der ikke er opbakning til. Afventer fra DGU. 

Den åbne turnering gik godt. Vinderne fra Mollerup GK er afsted i denne weekend 

sammen med Gert.  

Arrangementet løber rundt økonomisk. 

Elite - Kasper: 

August Høst fik en 7. plads på ECCO på Rømø, Peter Bæk en 7. på Barsebäck, 

Junior - Daniel:  

 Slaget om Odense 2019 blev afviklet i weekenden d. 31/5-2/6 og endte med en 
 kneben sejr til Odense GK på 13-11. Der var dog en masse andre positive ting at tage 
 med fra turneringen i år. Vores juniorafdeling er under forandring forstået på den 
 måde, at antallet af store juniorer er faldende (overgår til ung-seniorer), mens vi til 
 gengæld har en masse nye på vej. Så Slaget om Odense var i år et generationsskifte, 
 hvor vores ældste juniorer fik givet stafetten videre til de små. Den opgave klarede de 
 til topkarakter og understregede samtidig en af de vigtigste værdier i turneringen… 
 nemlig sammenhold og kammeratskab. 

Begynder og Kanin - Ove: 

Udvalget kører fint. Der deltager 30-50 hver tirsdag. 

Regler -Tina: 

Regelundervisning igen med undervisning og banevandring. Ove hjælper til. 

Turnering- Steen: Nielsens Open blev afviklet den 26. maj med 132 deltagende tilfredse 

spillere og tilfredse sponsorer.  

Disciplinær - Steen: 

Udkast til brev i forbindelse med klage den 2. juni.  – Bilag vedhæftet dagsordenen 

5. Status på EventyrUgen (Steen) 

Der er nu tilmeldt 149 til singleturneringen og 115 par, hvilket er bedre niveau end 2018. 

Der er udsendt mail til klubmedlemmer den 5. juni. 

6. Status på vedligeholdelse af hjemmeside – Mikael arbejder videre. 

7. Steen og Martin har afholdt møde med lederen af Veteranhjem Odense og konsulent 
Andreas Karlsen fra DIF Soldaterprojekt, om at få Veteraner i gang med at spille golf.  
Opstart på samme betingelser som aftalen med Diabetes- og Hjerteforeningen.  

 
Næste bestyrelsesmøde 4. juli kl. 17.00 


