
 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 6. oktober 2020 

Til stede: Hans Henrik Søllested, Steen Knudsen, Mikael Korsgaard, Agi Szocska, 
Anne Szocska, Tina Gammelgaard, Ove Nellemann Laursen, Kasper Sø, Daniel 
Svendsen 

1. Formanden (Hans Henrik) 
 
Forretningsorden underskrives - OK 
 
SU-møde 27. oktober.  Der er følgende emner til dagsorden: 
AV-udstyr 
Banekontrol – scorekort selvom der ikke kan bookes tid – App? 
Årsmagasinet 
Rekruttering – stativ til bolde – præmier for rekruttering 
Bane rating 
Virtuelle møder i fremtiden. – Evt. uddannelse af dem, der ikke kan det! 
Lys på parkeringsplads 
Spillere som på grund af nyt handicapsystem rykker over hcp. 36. Vil de fortsat have 
ret til at spille på 18 huller? 
 
G5 / G? -samarbejde 
Efter Skt. Knuds Golfklubs udmeldelse af samarbejder har der været styregruppemøde 
den 28. september med HH, Rikke, Bendy og Bo + repræsentanter fra de andre 
klubber. 
Der blev drøftet forskellige løsninger for fremtidigt samarbejde. 
 
DGU Regionalmøder – Det nærmeste for os er den 3. november i Haderslev. HH 
spørger Bo om han vil med, ellers bliver det lagt ud i bestyrelsen, hvem der kan den 
dag. 
 
Årsmagasinets fremtid blev drøftet. 
Der blev fastlagt at afholde møde med alle interessenter den 26. oktober kl. 17-19, hos 
Daniel, Assensvej 45, Bellinge. (mødet er uden spisning) 
Deltagere bliver: HH, Daniel, Steen, Birger Bromann, Bo, Agi, ??? 
 

2. Rekruttering 
 
Dagens medlemstal: 1.620 minus udmeldte pr. 1.1.21 109.  
Netto 1.511. 
 
 

3. Kasserer (Mikael) 
 
Intet nyt fra kasserer 
 



4. Eliten (Kasper) 

 
Peter Launer Bæk fortsætter det stabile spil med hhv. en 9., 13., og 12 plads i de sidste 
3 afdelinger af ECCO Touren. August Thor Høst gjorde sig godt bemærket i 
Himmerland, da han førte ECCO Touren deroppe efter 1. runde med en runde i -8, 
August endte turneringen på en samlet 15.plads.  
Dialog pågår med sponsorer af tøj til sæson 2021/2022. 
 
Det er svært at samle damer til et divisionshold. 
Mikael mener at man skal lave en plan og prøv at danne et hold inden man melder det 
til turneringen. 
Der var lidt diskussion om hvordan det kan lade sig gøre. Der skal være en kultur 
omkring det. 
 

5. Juniorer / Analyser (Daniel) 
 
- Der har været afslutning med 40 juniorer, hvilket er ny deltagerrekord. 
- En håndfuld af vores mindste juniorer har fået taget hul på at spille/lege match, da 

de deltog i ”Jungletræf” i Odense Golfklub juniorer. Stor succes. I næste sæson vil 
Eventyr Golf lægge bane til et lignende arrangement. 

- Daniel vil prøve at skaffe spillertøj til juniorerne gennem elitens aftale. 
- Sociale aktiviteter denne vinter bliver ikke til noget før der løsnes for restriktioner. 

Hvis vejret tillader det, vil der spontant i løbet af vinteren bliver arrangeret fælles 
spil på banen. 

 
Golfspilleren i Centrum: 

Golfåret går efterhånden på hæld, og sidste runde af medlemsundersøgelsen er netop 
afsluttet i regi af Golfspilleren i Centrum. Denne undersøgelse viser generelt set en 
større tilfredshed blandt klubbens medlemmer på en række områder (samlet set en 
stigning på 7% ift. sidste år). Der har særligt været fremgang på vurderingen af 
restauranten, hvor medlemmernes forventninger i høj grad indfries og hvor kvaliteten 
af maden vurderes markant højere (samlet stigning for restauranten på 27%). 
De gæster som besøger klubben vurderer også den samlede oplevelse bedre end 
tilfældet var sidste år (fremgang på 16%). 
 
Analyse af Årsmagasin: 

Der blev sidst i september gennemført en medlemsundersøgelse omhandlende 
årsmagasinet. Formatet på årsmagasinet har været det samme i en lang årrække og 
det har derfor været vigtigt for bestyrelsen af få en frisk vurdering fra medlemmer om, 
hvorvidt formatet på årsmagasinet er i overensstemmelse med deres ønsker og behov. 
Knap 4 ud af 10 medlemmer ønsker fortsat at modtage et trykt årsmagasin (29% 
digitalt, 21% er indifferente og 12% ser ikke et behov for årsmagasinet). Så 
konklusionen er at fortsætte med et trykt magasin. Der bør dog tænkes i andre 
retninger for at fange den yngre del af medlemmerne med relevant information. ¼ af 
vores medlemmer under 30 år ser ikke et behov for magasinet. 
Næste års format drøftes ved mødet hos Daniel den 26. oktober. 
 
 
 
 



6. Regler (Tina) 
 
Der vil være banevandring på torsdag. Sidst var der ikke ret stor tilslutning, men det 
bliver gennemført alligevel. 
Der skal arrangeres temaaften(er) om det nye hcp-system. 
Hvad sker der med dem der nu går over 36 – skal med på SU-mødet d. 27.10. 
 

7. Begyndere og kaniner (Ove) 

Afslutning for sæson 2020 er afholdt lørdag den 3. oktober med holdspil – mexican 
scramble. 

En god og hyggelig afslutning hvor månedens spillere for begyndere og kaniner blev 
fejret. 

 

Vandrepokalen til årets kanin 2020: 

Årets kanin skal være kanin ved udgangen af sæsonen, skal have været flittigt 
mødende i sæsonen som er gået, har taget op- og nedture i stiv arm og med godt gå på 
mod, har bidraget med et godt humør, har været en god kammerat. 

Jane Jakobsen blev fejret som årets kanin. 

Hcp spillere: 

Der har i hele sæsonen været super god opbakning fra hcp spillere til det ugentlige 
tirsdagsspil for kaniner. Spillerne blev takket for indsatsen og fik udleveret en 
velfortjent flaske rødvin. 

Begynderudvalget: 

Et godt samarbejde og stærkt sammenhold har kendetegnet udvalget og fik som tak 
for årets indsats udleveret en god flaske portvin. 

Ved sæsonafslutningen udtræder Michael Andersen, Torben Garbo og Ove Nellemann 
Laursen af udvalget. 

Ralph Grønnegaard Larsen takkede Michael, Torben og Ove for arbejdet i udvalget og 
udleverede en pose med en flaske rødvin, en flaske rom og en æske chokolade til hver 

Det nye begynderudvalg: 

Nye i begynderudvalget for 2021 er Sanne Brandt Jørgensen og Trine Torfing. 

Det samlede udvalg består af: 

Birgitte Søllested, Jette Kristensen, Jan Karlsen, Ralph Grønnegaard Larsen, Michael 
Miclos Andersen, Sanne Brandt Jørgensen og Trine Torfing. 

 
8. Baneudvalg (Ove) 

Der er afholdt besøg på Greenkeeper gården den 14. september med 38 deltagere – 
det er således 4. gang dette arrangement er afholdt. 

Bendy viste rundt på gården, herunder de mange maskiner med informationer om 
hvilke områder de enkelte maskiner anvendes, indstilling af klippehøjde mv. 

Bendy fortalte om arbejdet på banen, om egen rolle omkring opstart af godkendt 
greenkeeperuddannelse, om sprøjtning og kemikalier, om græsarter. 

Desuden god dialog om hvordan spillere og greenkeepere kan hjælpe og passe godt på 
hinanden. 

Der blev serveret pølse fra grillen sammen med et glas vin, øl eller vand 



Et godt og hyggeligt arrangement som vil blive gentaget i 2021 

Baner forventes ratet i maj 2021. 4 frivillige under DGU besøger banen, hvor de bl.a. 
får sig en snak med vores greenkeepere, og naturligvis også giver banen et grundigt 
eftersyn. Vi inviterer Nick Hüttel fra DGU med til vores møde i november. 

Møde i udvalget for rating af banen: foreslås til 17. nov. kl. 19.00 eller 26. nov. kl. 19.00 

 
 

9. EventyrUgen / Turneringer (Steen) 
 
Aflyste turneringer: 

Congratulationsturnering i forbindelse med klubmesterskaberne er aflyst. 

Betaling er sendt retur til 48 tilmeldte (kr. 2.880) 

Tirsdagsseniorernes kvartalsafslutning den 29. september er aflyst 

Torsdagsherrernes afslutningsfest den 1. november er aflyst 

Afslutningsturneringen den 4. oktober er aflyst 

Betaling er sendt retur til 26 tilmeldte (kr. 1.560) 

Halloweenmatch den 30. oktober er aflyst 

Betaling er sendt retur til 40 tilmeldte (kr. 8.750 - inkl. spisning) 

 
Andeturneringen den 8. november: 
Det blev vedtaget at gennemføre Andeturneringen, medmindre regeringen strammer 
grebet. Det bliver med løbende start, spillerne må tage hjem når de er færdige, og 
vindere kan afhente deres præmier i den efterfølgende uge. 
 
SK laver tekst til medlemmer om hvordan det skal afvikles. 
 
Der har været en henvendelse om holdkaptajner til senior-, veteran og superveteran 
DGU-hold (bilag fra Mikael Ejrnæs) 
HH laver svarmail til Mikael. 
 
Vi har modtaget Banefordelingsplanen fra DGU 
Vi skal lægge bane til DGU Elite tour III, Drenge den 14.-15.8.2021 
 
Vi skal have evalueret klubmesterskaber 2020 / Brainstorm af klubmesterskaber 2021 
SK laver forslag til tekst til mail med indbydelse til interesserede: John Rasmussen, 
Trine Lützen, Kirsten Ahlmann, HH, Martin Andreasen, Martin Holm Larsson. 
 

10. Kommunikation (Agi / Anne) 
 
Frivillighedsfest 
Agi gennemgår hvad der skal ske. 
 
Nyhedsbrev 
Modtagelse af punkter til nyhedsbrev 
Der er ikke så meget nyt at skrive om for tiden, så nyhedsbrevet kommer først ud 
senere på måneden. 



11. Eventuelt 

 

Næste bestyrelsesmøder den 4. november i klubben og den 2. december hos Agi 

Møde om Årsmagasinet: mandag den 26. oktober kl. 17-19 hos Daniel, Assensvej 45, 
Bellinge  


