
 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 10. maj 2021 

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

Korsgaard, Agi Szocska, Tina Gammelgaard 

Fraværende med afbud: Kasper Sø, Daniel Svendsen 

1. Formanden (Hans Henrik) 

Generalforsamling 

Skal helst være inden 1. juli. Den 14. juni er ”ønskedatoen”, ellers 21. juni. GF afholdes kl. 

19 med mulighed for spisning først. 

Materiale skal klargøres. Der mangler rapport fra Erhvervsklubben. 

 

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen 

Rene Mulvad (101-5046) har henvendt sig til HH og meldt sit kandidatur 

Mikael har tidligere foreslået sin nabo Jan Larsen (101-4886), som har sagt ja til 

kandidatur.   

 

DGU-repræsentantskabsmøde nu lørdag d. 26. juni 

HH + Agi deltager. Det er kun om formiddagen. 

 

Sekretariatet / Rikke 

Rikke vil gerne genindføre månedsmøderne og vil gerne med til bestyrelsesmøderne. 

 

Coronarestriktioner 

Omklædningsrum bliver først åbnet om en måneds tid, nu med nye bruserarmaturer. 

 

Frivillige til HCA Festivals (Vi elsker 90’erne) 

Eliten har ikke reageret. Så der kommer ikke noget fra os. 

Skriver tilbage at vi ikke kan nå det i år, men vil gerne have buddet til næste år, i lidt 

bedre tid. 

 

Golf for alle REhab golf (Parasport Danmark) 

Hverken Rikke eller alle andre har tid. HH skriver nej tak.  

 

Egenkapital til Shortgame bane 

Vi får formentlig snart besked fra Sydbank om vi får noget derfra. 

Skal vi have banen? 

Vi skal høre stemningen på generalforsamlingen om vi selv skal finansiere. Får vi så penge 

fra Sydbank er det bare positivt næste år. Det er vigtigt at få aftale om 

driftsomkostningerne så vi ikke kommer til at betale mere i baneleje. 



 

Partnerskabet i Sanderum 

HH er blevet aktiveret i projektet med forslag som disc-golf, minigolf eller krolf. 

Skt. Hans fest kunne være for alle i Sanderum. 

 

2. Rekruttering (Agi) 

Møde i udvalget, uden formand og baneejer. (Bo, Martin, Geert og Agi) 

Måske ændres navnet til Fastholdelsesudvalg. 

Geert Mørk er tovholder på kronikergolf. (via Peter van Zanten) 

Golfens dag var succes.  

Geert følger op på DSIO projektet. 

Medlemshvervningskonkurrencen skal fortsætte. Bo er tovholder. 

Det skal undersøges hvad er det for nye medlemmer, vi har fået og hvem er gået ud. 

95 af nye medlemmer er unge og studerende. Ny tovholder skal skaffes i stedet for Anne. 

Louise Søllested kan måske være et emne. HH undersøger. 

Spil med en ven kan blive til efteråret. Jannick har kontakt til ny indmeldte siden sidste 

sommer. 

Begynder og kanin fungerer fint, også mandagsmix. Der er en del begyndere, der ikke 

kender nogen herude og derfor ikke får spillet nok. Det er et problem, for de får ikke lært 

etikettereglerne. 

Derfor indføres et nyt koncept: Begyndermix (hcp 37-72) på P&P. Tovholder bliver Ralph 

Grønnegaard. 

2 møder om året må være nok. Resten via mail og pr. telefon. 

Månedens medlemstal: 1.685 medlemmer. 

 

3. Kasserer (Mikael) 

Opdatering på regnskabet for 2020 

Der mangler rapport fra Erhvervsklubben. Kasper Heilbo skrev i løbet af bestyrelsesmødet 

at der kommer 43.000 kr. 

Klubbens driftsresultat bliver herefter ca. 16 tkr. i overskud. 

 

4. Eliten (Kasper) 

Førsteholdet tabte begge kampe hjemme. Andetholdet vandt begge kampe ude. 

Det betyder at førsteholdet for en svær sæson. 

Martin har fortalt Mikael at Gustav Frimodt er flyttet til GN. 

 

5. Juniorer / Analyser (Daniel) 

Juniorerne er i fuld gang med turneringer og træning. Det store er Slaget om Odense. Der 

skal samles tasker med merchandise til juniorerne. (24 stk.) Dialog med DGU om 

oppustelig Dino, man kan skyde bolde ind i.  

Ove dækker weekenden 14.-15. august DGU Junior tour. 

6. Regler (Tina) 

Der var 6 tilmeldt til banevandring 15.4. Kun 4 dukkede op. 

Næste banevandring 20. maj 16.30. Tilmelding sker via GolfBox 

Der mangler en deltager i regeludvalget, nu Connie ikke er med mere. 

Nyt medlem efterlyses i nyhedsbrevet. 



7. Begyndere (Ove) 

De starter i dag (første spil) Fint vejr at starte i. 

 

8. Baneudvalg (Ove) 

Ingen møder i udvalget endnu. Pga. Corona.  
Lidt mere arbejde med nye skilte efter rating, samt henvisninger til god baneopførsel. 
Måske instruks til banekontrol om vejledning 
Der skal laves ”Klubbens anvisninger” til hvornår og hvordan der lukkes igennem? 
 

9. EventyrUgen / Turneringer (Steen) 

Opdatering på EventyrUgen 

Kl. 11.30:  91 singlespillere og 91 par tilmeldt 

 

Klubmesterskaber:  

Tilmelding til hulspil er åben. Reminder er udsendt 7.5. 

 

Turneringer:  

Tilmelding til Åbningsturneringen er i fuld gang 

Kl. 11.30: 139 tilmeldinger 

Præmieoverrækkelse skal planlægges efter restriktionerne. 

SK laver opgørelse til Bo over præmiekøb. 

 

10. Kommunikation (Agi) 

Nyhedsbrev 

Nyt punkt: Bestyrelsen har ordet. (Ove) 

SK laver kort indlæg om Nielsens Open 6.6. (tilmelding åben) Altid særlige præmier til 

damerne. 

Lidt fra sekretariatet om at kontingentet bør betales via betalingsservice. 

Hjælpere til EventyrUgen (SK sender link til tilmelding til Agi) 

 

11. Eventuelt 

Internet fungerer dårligt og ustabilt. Mobilt internet 5G med 1000 GB data koster 349 kr. 

pr. måned. 

Router følger med til låns. 

 

Næste møde:  

Planlæg af generalforsamling den 26.5. 

Ordinært bestyrelsesmøde 1.6. 

 

12.05.21 

Steen Knudsen 


