
 

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8. september 2020 

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

Nellemann, Agi Szocska, Anne Szocska, Tina Gammelgaard, Daniel Svendsen, 

Kasper Sø  

1. Informationer fra formanden (Hans Henrik) 

 

Konstituering som tidligere 

 

Forretningsorden skal underskrives af alle 9 bestyrelsesmedlemmer SK formidler 

formular til underskrift. 

 

HH luftede muligheden for mobil- og computerfri møder – bortset fra referent og 

nyhedsbrev 

Flere bestyrelsesmedlemmer synes ikke det er en god idé. Man kan godt være 

nærværende alligevel. 

Forslaget droppes. 

 

Formandsmøde i Svendborg.   

Det er nok svært for den arrangerende klub at finde indlæg, som kan interessere og fange 

alle deltagere. 

Det mest positive resultat i lang tid er Albani Fyn Tour 

Der var forslag om at hæve greenfee for den fynske ordning til 250.  Odense er 

interesseret i færre gæster, og dermed flere fri tider. Rikke skal bestemme. 

 

Evaluering af generalforsamlingen og de indkomne forslag 

Der blev påtalt at der var manglende Corona sikkerhed, både ved kaffebord og indgang. 

Diskussion af short-game anlæg. Gæster vil skulle betale specielt greenfee.  

Der vil evt. kunne afholdes FM i Short-game. 

Der er flere fondsansøgninger ude 

Short-game udvalg kan bestå af: Ove, Bendy (som konsulent), Tina, Agi, Tina, HH. 

Vejen op til øveområdet er nu meldt OK 

Forbedring af øvebunker mangler fortsat (ingen høje kanter) 

Baneudvalg: Beskæring af træer på S3 og S6, som er i vejen når der slås ud fra tee 64. 

Det er nødvendigt med større lærred og bedre AV – udgiften skal deles med 3C. – Skal 

med på SU 

Toiletter på banen – skal på SU 

 

 

 



Indtægtsmuligheder til turneringer 

Det er svært at skaffe sponsorer 

En mulighed er delesponsorater eller sponsorat med benefits (til pulje) 

Sponsorer kan tilbydes at sætte produkt på auktion på Odendo.dk – overskud kan også gå 

til puljen 

 

Årsmagasin – nedsættelse af udvalg 

Har det overlevet sig selv? 

Kan det erstattes af månedlige nyhedsbreve med relevante annoncer. Måske suppleret 

med et udvidet kvartalsvis nyhedsbrev med flere annoncer. 

Det nuværende Årsmagasin er et godt og flot produkt, men kan det erstattes af 

nyhedsbreve? 

Nyhedsbreve læses formentlig kun af halvdelen af medlemmerne. 

Hvad mener sponsorer/annoncører?? 

Lægges som spørgsmål i GiC 

Der holdes særskilt møde hvor Birger inviteres til starten. 

Info kan også deles på opstart mødet med udvalgene. 

 

Dato for SU-møde (med opfølgning på GF-forslag) f.eks. onsdag d. 16.9. eller mandag d. 

21.9.  kl. 09.00. Måske kan møderne afholdes skiftevis formiddag og aften for at tilgodese 

erhvervsaktive bestyrelsesmedlemmer. 

 

Henvendelse fra Blommenslyst om G5-samarbejde.  

HH har talt med Rikke. De har fået afslag i foråret. De ligger for tæt på, deres kontingent 

er væsentligt lavere end vores, hvilken kan få vores medlemmer til at flytte derover, og så 

blot købe et G5 kort, hvorefter de kan fortsætte med at spille på Eventyr Golf med stor 

besparelse. 

Forespørgslen tages op i styregruppen 28. sept. De får formentlig afslag. 

Nyborg har problemer med fairways, græsset er langt i Bogense. 

 

 

2. Rekruttering 

Dagens medlemstal er 1602 

HH har i dag haft møde med DSIO. De har ikke i forvejen samarbejde med golfklubber. 

Det vil vi gerne byde ind på. 

Det kan ikke gøres gratis.  De byder selv 800 kr. halvårligt, men er indstillet på 

begrænsninger. Man kan meldes ind i DSIO uden at være studerende. På det punkt skal vi 

skal have restriktioner. 

Der tænkes fællestræning med tilmelding gennem DSIO. Padle skal tænkes ind i 

konceptet. 

Fredagsbar 18. september er ikke så godt i forhold til Corona restriktioner, så det aflyses. 

 

 

3. Informationer fra kasserer (Mikael) 

Mikael rundsendte liste til blyantspenge og skema til Danske Bank  

Vi skal bruge vores pulje i shoppen. Vi har 20.000 som saldo. 

Der skal bruges til tøj, præmier til Congratulations og frivilligdag. HH taler med Bo om tøj. 



4. Eliten (Kasper) 

Flot 5. plads til Peter Launer Bæk 

19-21/8 lagde Esbjerg bane til Ecco Touren da der blev spillet Esbjerg Open med 

deltagelse af mange af Danmarks bedste spillere, heriblandt selvfølgelig også Peter 

Launer Bæk. Efter en skidt første runde, viste Peter formatet frem, og specielt 

finalerunden i -4 (dagens bedste runde) gav et flot avancement til en samlet 5. plads. 

Derefter gik turen til Sverige, og Peter fulgte op med en 12. plads i Tanum 

Strand Fjällbacka Open.  

Resultaterne bringer Peter op på en 20. plads på Road to Europe 2020. 

  

Eventyr deltagelse ved EM for herrer 

DGU har udtaget truppen der skal repræsentere Danmark ved Herre EM d. 9-12 sept. i 

Holland. Holdet består af 4 spillere, heriblandt August Thor Høst fra Odense Eventyr Golf.  

 

Oprykningsspil i Kalundborg 

Klubbens 2. hold, herrer, spiller d. 12. sept. om oprykning til 2. division, modstanderen er 

Sydsjælland. 

 

Elitespillere skal deltage i Erhvervsklubarrangementer. 5 arrangementer om året, 2-3 

spillere hver gang. 

 

5. Juniorer (Daniel) 

 

- Der er gang i planlægningen af resten af sæsonen, herunder afslutningsmatch og sociale 
efterårs-/vinteraktiviteter. 
- Vi har tre juniorer, der har kvalificeret sig til finalespillet i D-Tour (turnering mod de 
øvrige distrikter). 
- Der har været udskiftning i juniorudvalget. Rasmus Ringsholt er stoppet, mens Michael 
Friis har trådt til. 
 

6. Regler (Tina) 

 

Næste banevandring er den 17. september.  Der kommer tilmeldingslister på 

opslagstavlen. 

Der har været kursus har været med nyt hcp-system over web. Meget af det foregår Inde 

i Golfbox, så det er kompliceret stof, der kræver godt kendskab til Golfbox. 

Vi kan tage emnet med på Infomøde for medlemmer. Det kan måske afholdes som mødet 

i december 2019. 

SK spurgte hvad der sker med medlemmer, der kommer over 36 på grund af 

omlægningen, hvad så med banetilladelse til 18 huls banen? 

Det skal tages med til SU-mødet. 

 

 

 

 

 

 



7. Begyndere (Ove) 

Begyndere: 

Begynderudvalget er udvidet med Ralph Grønnegaard Larsen og Michael Miclos 

Andersen. 

Der er udvalgsmøde onsdag den 9. september. 

Begynder- og kaninspil tirsdage kører fint med 30-40 deltagere hver tirsdag. Stadig flot og 

stor opbakning. Spillerne indberetter selv scoren via link i Golfbox. God stemning og god 

modtagelse af de nye tiltag med Mobile Pay – Golfbox. 

Uagtet at både pay and play og 9 huls banen er spærret til begynder og kaninspil på 

tirsdage er der jævnligt spillere på banerne. Specielt på 9 huls banen giver det 

udfordringer idet vi benytter gunstart på alle huller. 

Banekontrollen er opmærksom på problemet og håndterer det med opkrævning af 

greenfee. 

Sæsonafslutning lørdag den 3. oktober med holdspil – fejring af månedens spiller og 

dagens hold gevinster – tak for året til hcp spillere – tak til udvalget. Spisning er 

obligatorisk for alle. 

 

8. Baneudvalg (Ove) 

Bane rating 

Sammensætning af udvalget 

Forslag til udvalg: 

Bendy Sørensen, Trine Lützen, Uffe Hafstrøm, Mikael Korsgaard, Ove Nellemann Laursen 

samt Lars Elbrønd, Rene Mulvad, Bo Damgaard, Hans Henrik Søllested. 

DGU – hvornår og hvordan skal de involveres? De kommer i marts eller maj i forbindelse 

med søerne. 

 

 

9. EventyrUgen / Turneringer (Steen) 

Klubmesterskaber 

Hulspilsmesterskaberne blev afviklet selvom der var sket en fejl i blokeringen af 

spilletiderne.  

Det blev rettet op – ikke til alles tilfredshed, da det var nødvendigt at slette en del 

bookede tider, men der har kun været få reaktioner. 

 

Følgende blev klubmester:  

Herrer: August Thor Høst 

Damer: Connie Donsager Jessen 

Midage herrer: Sune Heilbo 

Senior herrer: Bent Mortensen 

Veteran herrer: Arne Larsen 



Superveteran herrer: Tage Mortensen 

Junior drenge U15: Sean Friis 

 

Det maksimale deltagertal i Congratulationsturnering er reduceret til 48 på grund af nye 

grænser for forsamlinger. 

 

10. Kommunikation (Agi / Anne) 

 

Frivillighedsfest er fastlagt til fredag den 9. oktober fra kl. 16 

Der er sendt en liste sendt rundt til alle udvalgsansvarlige, som skal skrive alle på, som 

deltager i udvalgene. 

 

Som nævnt under punktet Regler, planlægges der Julemøde med gløgg og nye hcp. Regler 

 

Anne vil oprette Facebook-side med oplysninger fra bestyrelsen. 

 

Anne og Agi efterlyste punkter til nyhedsbrev 

 

I nyhedsbrevet bliver der bl.a. fokus på banekontrollen/Søren Ankjær, som understreger 

at man skal udskrive et personligt scorekort fra info-standeren i sekretariater, og 

medbringe det under runden. Dette gælder også selvom man spiller så sent at der ikke 

kan bookes tider. Og det er naturligvis forbudt at spille på en sløjfe hvor der er 

baneblokering. 

 

 

11. Eventuelt 

 

Fremtidige bestyrelsesmøder flyttes til onsdag. 

Næste møde er dog tirsdag den 6.10. og derefter om onsdagen indtil 1. april. 

 

Emner til næste møde: Hvor er vi med julemøde og hcp. Regler? 

 

Bestyrelsestur 17. eller 25. oktober til Vejle 


