
 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. januar 2021 (via Zoom) 

Til stede: Hans Henrik Søllested, Steen Knudsen, Mikael Korsgaard, Tina Gammelgaard, Agi 

Szocska, Anne Szocska, Daniel Svendsen, Kasper Sø, Ove Nellemann Laursen 

1. Formanden (Hans Henrik) 

 

Dødsfald 

Vi har fået meddelelse om at klubbens første formand Harry Pape Henriksen er afgået 

ved døden tirsdag den 12. januar, efter længere tids sygdom. 

 

Årsmagasinet 

HH har talt med Rikke dd., fordi Birger har efterlyst annoncemateriale. 

Rikke har fortalt at de har solgt lige så mange annoncer som sidste år, men hun vil ikke 

levere materialet før aftalerne er bekræftet.  

Derfor vil hun gerne have udskudt fristen til 1. februar. 

SK rykker Søren Nielsen (TH) 

Agi skriver om frivillighedsdagen. 

 

Sæsonstart – i relation til turneringskalender (covid-19) 

For ikke at blive udsat for alt for mange udsættelser og aflysninger af 

turneringsprogrammet, vil det være hensigtsmæssigt først at afholde Åbningsturneringen 

medio maj måned, i stedet for medio april.  Vi kan først tale med sponsor når butikkerne 

åbner igen.   

 

Shoppen søger en kontorelev.  Vivian skal være elevansvarlig. 

 

Sydbank er stadig på banen med tilskud til shortgame banen. 

Vi kommer ikke med i puljen denne gang. De har foreslået at vi kommer med i 2. kvartal. 

2i1 puljen gav ikke noget, men til Odense og Blommenslyst. 

 

2. Rekruttering 

 

Dagens medlemstal er 1522 (+110 i forhold til januar 2020) 

En del afgange giver mindre kontingent med fuld effekt, og der er lavet en del særaftaler 

omkring prøvemedlemsskaber. 

 

3. Kasserer (Mikael) 

 

Opdatering på regnskabet for 2020 

Der mangler en del posteringer. Alt i alt ser det ud til overskud. 

 

Skal vi skifte økonomisystem fra e-conomics til Dinero, som er billigere og kan det vi skal 

bruge? 



E-conomics har ændret adgangssystem til at køre via Wisma. Så der er kun fuld adgang 

for kasserer og en fælles adgang med kun kigge-ret til øvrige. 

 

4. Eliten (Kasper) 

 

Det er en stille periode. Små træningshold med 4 ad gangen, hvilket giver udfordringer 

med planlægningen. 

Træningslejr er temmelig usikker, den skal jo helst være inden 1. april. 

Audi er ikke længer tøjsponsor. – HH koordinerer med Rikke i relation til ny sponsor. 

 

5. Juniorer / Analyser (Daniel) 

 

Tøjsponsorer – se ovenfor. 

Der er booket aktivitet 21. august. 

Der har ikke været udvalgsmøde endnu. 

Slaget om Odense er ikke planlagt endnu. Coronasituation skal afklares først. 

Den 6. juni er reserveret i vores turneringsplan, indtil videre. 

 

GiC:  Karaktererne fra medlemmer og gæster ser begge godt ud.  

Medl. + 21% (41 ctr. 19) pga. restaurant. 

Gæster + 100% (25 ctr. 13) Det dækker alt fra modtagelse til restaurant og shop. 

Vi kan tilføje spørgsmål på bestemte parametre.  

Agi: Hvad skal der til for at få medlemmer til at læse informationer fra klubben? 

Skal vi opdele i målgrupper, som vi ved læser hvad vi sender ud? 

 

Det er vedtage at udsende en mail og spørge om hvert enkelt medlem vil have bladet, 

ellers kan det hentes i klubhuset. Vi kan samtidig bede medlemmet ajourføre adressen. 

 

6. Regler (Tina) 

 

Der har ikke været møder. Tina skriver til nyhedsbrevet. 

Pay & Play er booket til begyndere. Lone Krog er ny I udvalget. 

 

7. Begyndere (Ove) 

Intet nyt 

 

8. Baneudvalg (Ove) 

Intet nyt 

 

9. EventyrUgen / Turneringer (Steen) 

 

Opdatering på EventyrUgen:  

Tilmeldt pr. dd. 65 singler og 67 par. 

 

Klubmesterskaber 

Vi arbejder på at lave en forenklet oversigt over hvordan man kan deltage i 

Klubmesterskaberne. 

Vi regner med at afvikle hulspilsmesterskaberne på det sædvanlige tidspunkt, dvs. med 

start den 25. maj. Finalen vil blive den 18.-19. sept. 



 

Møde i Turneringsudvalget den 18. januar 

 

10. Kommunikation (Agi / Anne) 

Nyhedsbrev skal samles sammen: 

Årsmagasinet forventes medio februar 

Tidligere formand Harry Pape er død 

Covid-19 situationen 

Medlemsstatus 

Turneringskalenderen 

Lidt om Nord 6 og Nord 7 

Restauranten 

Mikael ringer til Bendy 

Månedens profil? 

EventyrUgen 

 

11. Eventuelt 

 

Næste møde: onsdag den 3. februar (via Zoom). 

 

14.1.21 / SK 


