
 
 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 10. januar 2019 kl. 17.00 i klubbens mødelokale. 
 
 
Til stede: Hans Henrik Søllested, Daniel Svendsen, Kasper Sø, Ove Nellemann, Steen Knudsen. 
Mikael Smidt kom senere.   
Afbud fra Jan Moosmand. 
 
Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Orientering fra: 
 

a) Formanden 
 
Klage fra et medlem over manglende håndklæder og scorekort. 
Håndklæder er bestilt. Der forefindes ”manuelle” scorekort og konverteringstabeller. 
HH og Ove har været til ”messe” hos Hjerteforeningen i Seniorhuset. En repræsentant fra Odense 
Kommune (Hanne Margrethe Lindrup) dukkede op og var meget interesseret i vore aktiviteter. 
DGU’s projekt Golf og diabetes er også interessant for Odense Kommune. 
Hjerteforeningen indbyder til Grøn Puls arrangement for 60+ årige fredag 25. januar. Det vil finde 
sted i området omkring Skovsøen. Indbydelse er sendt ud til klubbens medlemmer. 
Hans Henrik og Kasper var til intro ved Active Living ved SDU. 
Der mangler en tovholder til GolfSixes. Hans Henrik kontakter et par emner. 
Vi arbejder videre med shortgame projektet 
Vi har en nettofremgang i medlemstallet, som er 1432 primo 2019. Det er en fremgang på netto 27 
i forhold til samme tidspunkt sidste år.   
På landsplan er der tilbagegang i medlemstallet! 
Der er afholdt møde i voksenrekrutteringsudvalget. Vi skal kontakt til lokale grundejerforeninger 
med tilbud a la ældresagen. HH snakker med Martin (træner) og planlægger forløb. 
 
              b) Kasserer om regnskab, budget 2019 og økonomisk årshjul 
 
Der mangler opgørelse fra 3C, så der foreligger ingen saldobalance dags dato. 
Mikael mangler revision af ca. 30 bilag som er på vej fra bogholderen. 
Der mangler fortsat bogføring af en række turneringsfees. 
Vi har overblik over hvad vi får i aktivitetstilskud fra Odense Kommune. 
Vi har modtaget a conto regning for baneleje for 2019. Vi er ikke enige i beløbet og Mikael 
kontakter 3C. 
Erhvervsklubbens resultat mangler fortsat til regnskabet.  HH taler med formanden. 
Bestyrelsen meddeler fuldmagt til Mikael og Hans Henrik til at afslutte samarbejdet med 
bogholderen. 
Hans Henrik kontakter en alternativ bank. 
 
Økonomien i klubberne i klubben anses ikke for at være en del af OEG’s økonomi, da de i øvrige 
henseender er autonome. 
Klubberne i klubben anbefales at etablere deres egen bankkonto – gerne som foreningskonto for 
at sikre indeståendet. 
  
            
 
              c) Juniorudvalg: 
Juniorerne lægger ud med at spille tennis lørdag den 12. med store juniorer og træner. Årets junior 
2018 vil blive kåret. 
Daniel kommer med et oplæg til at inddrage juniorrepræsentanter i udvalget.   



               d) Begynder- og kaninudvalg: 

Sæsonplan 2019 er tilgængelig på opslagstavlen. 

Udvalget holder møde den 16. januar for planlægning af 2019 

- Banelukninger 

- Kaninturneringer med andre klubber 

- Mentorordning 

- Opstartsmøde med hcp spillere med spil til 9 huller 

- Ansvarsfordeling 

- Evt. tilbud om orienteringsmøder til helt nye medlemmer 

- Besøg på greenkeepergården 

 
            e) Turneringsudvalg: 
 
Torsdagsherrer tager over fra pomme-fritterne ved texas scramble 3 søndage. 
Dette kan kollidere med ”vintergolferne”, men vi finder en løsning, så der ikke opstår konflikter.   
Der vil blive udarbejdet en bordkalender med alle turneringsaktiviteter. Denne vil blive lagt frem i 
klubben, og ophængt på opslagstavlerne. 
 
 
            f)  Eliten: 
 
Træningslejr bliver Schloss Lüdersburg med 5 dage fra 31. marts til 4. april. 
Egenbetaling 2.500 DKK for spillere. 
 
 
 
3.    Golfspilleren i Centrum 
 
Intet nyt. Bo holder ferie. 
 
 
 
4.    Sager til beslutning / videre aktion / gennemgang af TO DO liste 
 
5.    Eventuelt 

 

Intet at behandle. 

 

Under TO DO listen er følgende punkter: 

 

Fonde (udskudt fra foregående bestyreosesmøde) 

Ansøgninger ligger ved Fioniafonden og Energi Fyn til Shortgame. Hører vi ikke fra Fioniafonden, 

får vi ikke noget.  Energi Fyn fonden vil svare under alle omstændigheder. 

Albanifonden har afslået at støtte info-skærme 

To-i-en puljen fra Odense Kommune har ledig kapital, som udløser en ny ansøgningsrunde. 

Der kan søges til mindre anlægsprojekter. Frist 28. februar. Svar inden 4. april. 



Vi skal være vært for Odense Kommunes fundraiserkursus den 4. og 5. april. Vi bør deltage med 1 

eller 2 deltagere. 

 

Forretningsorden (punktet gemmes til efter generalforsamlingen) 

 

Hjemmesiden – Dato for temamøde skal besluttes. 

Mødet afholdes den 2. februar kl. 09.00 

 

Regler 

Lokalregler 2019: 

Lokalregler er godkendt af DGU samt offentliggjort i klubben 

 

Nye Golfregler 2019 

Regeldage afholdes: 

Lørdag den 16. marts kl. 10.00 – 12.00 

Lørdag den 23. marts kl. 10.00 – 12.00 

Herudover ved banevandring på 9 huls banen lørdag den 23. marts kl. 13.00 – 15.00.  Tilmelding 

skal ske via Golf Box – max. deltagerantal er 50 personer pr. hold. 

 

Regionsgolf 

Vi har i 2018 haft A og B-hold. B-holdet er nu uden holdkaptajn (Ole Meyersahm, og er dermed i 

opløsning) samt et senior- et veteran- og et superveteranhold. Derudover i Danmarksturneringen 

et senior- og et veteranhold. 

Vi må ikke få flere hold end sidste år, da de skal blokere tider, hver gang der spilles. 

 

 

Update på medlemsmøde 

Mødet bliver den 24. februar. 

Restauranten vil have tilbud på menu med kalvecuvette med tilbehør til 85 kr. pr. kuvert.  

Tilmelding sker på GolfBox. 

 

Emner på mødet: 

Nye regler – kort info 

Hjerteforeningen / hjertestarter 

Udvalg og klubber i klubben præsenterer sig 



Shortgame 

Banerating 

Præsentation af turneringskalender og nye tiltag 

Regionsgolf 

Dato for generalforsamling  -  Holder den 19. marts? 

Indtil videre holder datoen 

Medlemmerne mindes om fristen 1. februar til at indsende forslag til behandling. 

Der udarbejdes nyhedsbrev med overskriftrne:  Forslag til generalforsamling, datoer for 

regelmøder, dato for medlemsmøde med spisning. 

Turneringsupdate 

Velgørenhedsturnering i august med events. Agi er tovholder. 

Der vil være aktiviteter som f.eks. champagnesmagning. 

Der skal holdes afstemning om hvilket velgørende formål der skal støttes. 

24.-25. aug. spilles foursome hvor der spilles i både OEGK og i Odense Golfklub. 

Fredagsturneringer med fredagsbar. Afsluttes i oktober med haloweenmatch. (natgolf) 

Derudover sædvanlige turneringer og ægteparturneringer. 

Golfexperten tour afholdes 27. eller 28. april hos os. (juniorer) 

Der overvejes en G5 turnering, to-mandsturnering på skiftende baner. 

EventyrUgen update 

Kildemoes er med med gavekort. 

Hotel Odense er på plads, hvad angår hotelværelser. Også lux-værelser på Hotel Odeon til en meget 

fornuftig pris. 

Hotel Odense / Odeon giver ingen goodiebags og ingen præmier fra Værsgo. 

Disse præmier kommer til gengæld som sponsorat fra Værsgo, som også sponsorerer de sædvanlige 

gavekort,  ligesom 3C Golf A/S giver de resterende gavekort i henhold til leje- og administrationsaftalen. 

Herefter er vi stillet som de foregående år. 

Iflg. Sten Nielsen er der lavet aftaler med Nordfjeld om en sponsordag i ægteparturneringen og med 

GolfExperten og Vinoble om tilsvarende.  Alle sponsordage er herefter besat. 

Fra AV Center får vi præmier i stedet for lån af højttalere. De skal i 2019 kun bruges fredag og lørdag, og det 

kan arbejdsgruppen klare på anden vis. 

Det er aftalt med G5 samarbejdet at kortet kan anvendes til turneringer, og dermed også til EventyrUgen. 



Der er tilsagn fra Profil Rejser (Jens Zacho) om at vi skal tale sammen i løbet af kort tid. 

Arbejdsgruppen vil lave aftaler med Albani, KaiThor, Vinoble, Orloff eller Sport og Profil og Jess Heilbo. 

Det er aftalt at gæste-juniorer spiller uden greenfee. 

 

Nye punkter: 

Svar fra Ældresagen på vor henvendelse 

Ældresagen vil ikke lave en aftale med os umiddelbart, da de har aftale med OG, men vil gerne 

have os i baghånden, hvis OG-arrangementet bliver overtegnet. 

 

Henvendelse fra sponsor om markedsføring via nyhedsbrev 

Kan ikke lade sig gøre pga. GDPR.  Kan lade sig gøre til april, når de er sponsor. 

SK skriver til sponsor. 

 

Årsmagasinet update 

Vi har accepteret Birgers pris på Årsmagasinet 2019, men vi har fået en bedre pris på selve 

trykningen. Vi er enige om at medlemmerne selv skal afhente magasinet i klubhuset og (hvis det er 

muligt) have det udleveret til generalforsamlingen. 

Trykfiler skal være klar 7. marts. Stof skal leveres hurtigst muligt.   

Der skal laves artikel om GolfSixes, om regler og om banerating. 

Plus alle de sædvanlige. 

Udvalgene er sat i arbejde. 

 

 

Behandling af kommentar om brug af fonde i forbindelse med anlæggelse af shortgame 

bane 

Da et flertal af bestyrelsen mener at det er i medlemmernes interesse at få etableret en 

shortgamebane, mener vi at projektet skal søges gennemført. 

Jan Moosmand er modstander af at klubben skal finansiere anlæg på baneejers ejendom. 

 

 

Behandling af forespørgsel om udlevering af navne-/hcp lister til brug for nyt kval-hold i 

Danmarksturneringen 

 Listen sendes til holdkaptajnen. 

 

Update på GDPR. 

Forespørgsel hos Dansk Sikkerheds Makulering. Vi kan tømme mapperne med 

medlemsoplysninger over i flyttekasser, som vil blive hentet torsdag, hvis vi bestiller dem mandag. 

De skal altså stå på gulvet i rummet indtil da. 



Pris 35 kr. pr. kg + moms, min. For 100 kg. Altså alt i alt under 1.000 kr. incl. flyttekasser, som 

også bliver makuleret. 

Der mangler oplysninger om præcise åbningstider i januar og februar, samt en ajourført 

rettighedsliste fra Bo, så er vi klar til at sende IT-politik ud til alle med administratorrettigheder. 

 

Næste møde: 

Ekstraordinært møde onsdag den 23. januar med henblik på at afslutte regnskab.  

Onsdag den 6. februar 2019. 

 

Ref. Steen Knudsen 

 

 

 


