
 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 9. januar 2020 

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

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

Afbud fra:  Agi Szocska, Daniel Svendsen. 

 

1. Formanden (Hans Henrik) 

a. Banerating 
Et medlem har stillet forslag til Generalforsamlingen om at ændre hullernes nøgler (i 
2020 kun i GolfBox) så de bliver som i 2018. 
Det fremsendte forslag videresendes af HH til 3C Golf for kommentarer og vurdering af 
nødvendige ændringer. som forslaget vil medføre såfremt det bliver vedtaget. 
Bestyrelsen ser gerne at ændringen af hcp-nøglerne sker som aftalt efter en 2 års 
periode med nuværende hcp-nøgler. 
Det er vores vurdering af såfremt scorekort, teestedskilte mv. ikke ændres ved ændring 
af hcp-nøgler, vil klubben miste omdømme. 
 

b. Medlemskategorier 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet for juniorer (pt. 28) ændres fra kr. 2.230 til kr. 
1.200 pr. år. 
Kontingentet for ungsenior (pt. 43) er kr. 4.470 pr. år. 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet for studerende i denne gruppe sættes til kr. 2.230 
pr. år, mod halvårlig dokumentation i form at SU-bevis. 
Studerende på denne kontingentsats vil ikke kunne deltage i elitetruppen eller i 
klubmesterskaber, da de automatisk vil få et F på deres DGU-kort. 
 
Bestyrelsen arbejder på at vurdere hvad kontingentet skal være i 2021. 
 

c. Kernefortælling? – (Daniel har meldt afbud) – udskudt til næste bestyrelsesmøde. 
 
 

d. EventyrUgen 
Udvalget har på seneste møde den 30. dec. godkendt opsætningen af tilmeldingerne, 
med den ændring at antallet af tvungne besvarelser af spørgsmål bliver reduceret. 
Vi undlader at tilbyde Hotel Odeon, da der kun var meget begrænset interesse for dette 
i 2019. 
Hotel Odense har forlangt en prisforhøjelse på kr. 200 for en overnatning for 2 personer 
i delt dobbeltværelse. 
Sten prøver at forhandle prisen ned. 
Det vil også i 2020 være muligt kun at spille enkelt-dage i singleturneringen, men uden 
prisreduktion. 
Ægteparturneringen ændres til en mixed par turnering og vi går tilbage til 2 gunstarter 
pr. dag. 
Vi har stor tiltro til at det vil være populært blandt deltagerne med vores nye 
restauratørpar. 
Kildemoes har accepteret sponsoraftale for 2020. 
 



e. Medlemstal 
Medlemstallet ved årsskiftet er 1.413.  Vi har efterfølgende fået nogle nye medlemmer, 
som er flyttet fra Blommenslyst. 
Rekrutteringsudvalget skal i gang. Der arbejdes på at finde kandidater. 
Vi har allerede Gert Mørk på banen. 

 

2. Kasserer (Mikael) 

Mikael gennemgik regnskabet, og opfordrer alle bestyrelsens medlemmer til at gå de konti 

igennem, som er relevante for hver enkelt. 

Mikael udsender doodle for at finde en dato for gennemgangen af budget 2020 

Det ajourførte regnskab vil være klar til gennemgang i løbet af fredagen. 

 

3. Begynder- og kaninudvalg (Ove) 

Ove fortalte om modtagelse af nye medlemmer, herunder mentorordning. 
Og det drejer sig om ALLE nye medlemmer. Også de, der er flyttet fra andre klubber.   
 
Der skal laves et nyt velkomstbrev, da det gamle indeholder forkerte oplysninger og er 
mangelfuldt. 
Birgitte og Jette sender input til Vibeke, som udfærdiger nyt brev.  
Birgitte og Jette tager initiativ til facebookgruppe for begynder og kaniner. 
Der vil blive afholdt månedlige velkomstmøder den 2. torsdag for alle nye. 
 
Mentorordning. Ove kontakter tirsdagsseniorer, onsdagsdamer og torsdagsherrer og har 
bedt om at hver af de 3 klubber stiller med 5 mentorer. 
Mentorer kan medvirke til glidende overgang af nye hcp spillere til klubber i klubben, samt 
støtte op om spillere som er forhindret i begynderspil på tirsdage. Herudover mulighed for 
at hjælpe spillere som mangler et netværk i klubben, herunder spillere som vælger at skifte 
til OEG. 
Planlægning af sæsonstart er i fuld gang. 
 
Baneudvalget skal genoplives. Pt. er det Mikael. Der foreslås en fra hver KIK samt Bendy. 

 

4. Regeludvalg (Tina) 

Ingen møder holdt i perioden. 
Lempelser skal ligge under baneudvalg. 
Tirsdagsseniorer har lov til at lave lempelser for deres spil. 
 

 

5. EventyrUgen / Danmarksturneringen (Steen) 

Orientering om Veteranholdet, 2. div. I Danmarksturneringen 

Finn Lorenzen er stoppet som holdkaptajn og jeg har bedt holdet vælge en ny holdkaptajn. 

Der skal være en holdkaptajn, eller skal holdet trækkes, hvilket jeg gjorde holdet 

opmærksom på.  Denne formulering har nogle af spillerne taget meget fortrydeligt op. 

 

Kørsel på banen med trolley og buggy skal tages med i nyhedsbrev. 

 

 

6. Kommunikation (Agi) 

Agi har meldt afbud 

 



 

7. Eliteudvalg (Kasper) 

Ikke stor aktivitet. 

August Thor Høst blev nr. 4 på Mallorca. 

Frederik Andersen trækker stikket som pro. 

Glæder sig til at spille division. (Men skifter til Great Northern. 

Der kommer hele tiden nye til.  

Kasper kontakter ham takker ham for tiden i Eventyr Golf og ønsker ham held og lykke. 

 

8. Juniorudvalg (Daniel) 

Daniel har meldt afbud 

 

9. Eventuelt 

Golfbox undervisning – spørg nye i øvrige udvalg + begynder og kanin. En lørdag formiddag. 

 

Årsmagasinet.   

Magasinet udgives i traditionel form i 2020. 

Vi vil forsøge at udgive nyhedsbreve med udskiftelige annoncer. Dette vil indgå i årets tilbud 

til annoncørerne i Årsmagasinet. 

 

 

Næste møde aftalt til 6. februar. 


