
 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 7. april 2021 (via Zoom) 

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

Szocska, Anne Szocska, Ove Nellemann Laursen, Tina Gammelgaard, Kasper Sø 

Fraværende: Daniel Svendsen 

 

1. Formanden (Hans Henrik) 

 

Generalforsamling udskydes indtil videre. Der planlægges alt undtagen datoen. 

 

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen.  

Steen trækker sig, som varslet. Opgaverne skal fordeles. Først og fremmest 

sekretærjobbet. Banekoordination, Regionsgolf, GolfBox, turneringer, GDPR. 

 

Bordet rundt. Anne er desværre nødt til at trække sig pr. dags dato på grund af nyt 

fuldtidsjob i Århus plus studie. 

Agi: Det er vigtigt med en ny yngre. De tænker anderledes. 

Vi skal alle sammen lægge hovedet i blød og finde kandidater til pladserne. 

Skriv evt. til hinanden inden der prikkes. 

Nogle medlemmer blev bragt i forslag. HH ringer til en af dem. 

Næste step bliver at annoncere efter kandidater via nyhedsbrev. 

 

DGU-repræsentantskabsmøde  

Er nu flyttet til lørdag d. 26. juni. HH + Agi deltager. 

 

Coronarestriktioner.  

Ved under 50 deltagere er gunstart OK indtil der kommer nye regler. SK orienterer 

Tirsdagsseniorer 

 

Introduktionskort.  

Ordnes nu. Ove er fra i dag konstitueret som næstformand som følge af SK’s afgang. 

 

DIBS/Net Easy i GolfBox.  

SK og HH taler sammen i morgen. 

 

Borgermøde 19. april i Sanderum om udvikling af området.  

HH deltager.  

 



 

2. Rekruttering 

 

Dagens medlemstal: 1.610 medlemmer. 

Peter van Zanten har skrevet om nye tiltag for at rekruttere kronisk syge. 

 

3. Kasserer (Mikael) 

 

Opdatering på regnskabet for 2020 

Endnu intet fra revisor. 

 

4. Eliten (Kasper) 

 

Afholdt træningslejr i påsken på Lübker. Det gik rigtig godt, alle var tilfredse. Spillernes 

nye tøj fra Lexton Links virkede godt. 

Træningslejren kostede lidt, men der er ikke brugt noget i 2020. Alt i alt beløber det sig til 

ca.  30.000 kr. for klubben (19 mand i 4 dage) 

Spillerbudgetter er ved at blive udarbejdet. 

Kasper Kristiansen vil turne pro. Det kommer til at koste lidt penge til turneringer og 

rejser. 

 

Erhvervsklubben er endnu ikke færdige med regnskabet for 2020.  

Erhvervsklubben tegner godt for 2021. Der er åbnet for prøvemedlemskaber, hvilket ser 

lovende ud.  Der er også tegnet en del nye sponsorer. 

 

5. Juniorer / Analyser (Daniel) 

 

Vi skal være vært ved en DGU Juniorturnering den 14.-15. august. 

Daniel er kontaktperson og har lovet at varetage forberedelserne sammen med Center, 

DGU og greenkeeper. Men han kan ikke være til stede på dagen 

Der skal bruges frivillige til at finde forecaddies mm. 

Opgaveliste sendes til bestyrelsen sammen med dette referat. 

 

6. Regler (Tina) 

 

Første banevandring finder sted den 15. april. Der er tilmelding i GolfBox. 

Intensivt golfkørekort-kursus i den kommende weekend. Uffe tager ud og laver 

banevandring. 

Lone Krog er ny i regeludvalget. Der skal også bruges en mere i stedet for Connie. 

 

7. Begyndere (Ove) 

 

Begynderudvalget: 
Grundet forsamlingsforbuddet er opstart af tirsdags spil ændret til 11. maj. 
Tilmelding til tirsdagsspil senest mandage kl. 19.00 på GolfBox. 
Turneringer med øvrige fynske klubber er aflyst i 2021 grundet corona. 



 

8. Baneudvalg (Ove) 

 

Baneudvalget: 
Nyt skilt opstillet på vejen fra drivingrange ud for shoppen, som viser vej til faciliteterne. 
Skiltene er en hjælp til nye spillere samt gæster til Odense Eventyr Golf. 
 
Endvidere nyt skilt som viser vej til Nord 4 og Vest 7. 
 
Flotte og neutrale skilte som ikke skæmmer i landskabet. 
Der er anlagt nye områder med sommerblomster. 
 

9. EventyrUgen / Turneringer (Steen) 

 

Opdatering på EventyrUgen  

Tilmeldte til single 75 spillere 

Tilmeldte til par     86 par 

 

Klubmesterskaber: Tilmelding til hulspil åbner 19.4. 

 

Turneringer:  

Albani Fyn Tour spilles 8. august i stedet for den annoncerede 15 august, da banen denne 

weekend vil være optaget af DGU junior tour. 

 

Åbningsturneringens sponsor Mr. Isaksen har meldt fra for i år. Det er svært at finde en 

ny sponsor. Skal præmierne evt. tilrettes a la tirsdagsseniorernes vinpræmier. 

Præmierne her kunne dog være gavekort til restaurant eller shop. 

Forslaget tages videre med i turneringsudvalget, som også skal tage stilling til 

turneringsfee.. 

 

10. Kommunikation (Agi / Anne) 

 

Nyhedsbrev 

Alt materiale til Agi senest torsdag den 15. april. 

Agi tager over alene efter Annes exit. 

HH skriver en kort leder.  

Geert Mørk som månedens profil. 

 

11. Eventuelt 

 

Anne vil tilstræbe at være med ved generalforsamlingen for at sige farvel. 

 

Næste møde mandag den 10. maj. Alternativt 27.4. 


