
 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 15. august 2019  

Deltagere: Hans Henrik Søllested, Mikael Korsgaard (kom lidt senere), Agi Szocska, Ove Nellemann, 

Daniel Svendsen, Kasper Sø, Steen Knudsen (ref.) 

Afbud fra: Tina Gammelgaard 

 

1. Referat af bestyrelsesmøde den 3. juli 

Er godkendt idet ingen har protesteret. 

 

2. Informationer fra formanden 

a. Aflysning af Odense Open på grund af manglende deltagelse. Der var tilmeldt 13 par fra OEG 

og 7 par fra OG 

Ærgerligt med aflysning, da deltagerne kunne være ambassadører i forhold til næste år. 

 

b. Planlægning af tilbagebetalinger 

Steen og HH planlægger tilbagebetalingerne til de tilmeldte fra OEGK. 

 

c. Kontakt til grundejerforeningen i området ændres til et åbent tilbud 

 

d. Rex Tech kan levere system til distribution af Tv-signaler til turneringsformidling. HH mødes 

med Rex i næste uge og hører om mulighederne. 

 

e. Formandsmøde den 26. august i Odense Golf Klub 

Gode ideer efterlyses!  

F.eks.: gennemgående fynsk turnering. (Fyn Open!) 

Golfens effekt på turismen på Fyn. 

HH og SK deltager uden at spille først. 

 

3. Informationer fra Kasserer (Mikael) 

 Balance blev udleveret på mødet til gennemlæsning.  

 Alt er bogført, bortset fra Kugler, Buler og Bobler, som blev afviklet 10. august. 

 Børnepsykiatrisk afdeling får 11.000 i donation.  Alle udgifter er dækket ind. 

 Meget vellykket arrangement i regnvejr. 

 EventyrUgens regnskab ser rigtig godt ud.  

 Der foretages en gennemgang for at se hvor mange udgifter, der kommer resten af 

 året. 

 

4. Informationer fra Begynder-, kanin- og regeludvalg (Ove og Tina) 

a. Status på begyndere og kaniner 

Det kører som det skal. Vi bruger ingen penge. 

Vi køber ikke så mange præmier, trods flere spillere, da der var penge til overs fra sidste år.  

Der er nye spillere med hver gang. Også forholdsvis unge. 

På søndag kan vi ikke stille hold kaninturnering i Nyborg. Mon det skyldes den dårlige 

vejrudsigt? 



 

 

  

b. Mandagsmix 

Der er18 tilmeldte indtil nu. Første gang spilles den 2. sept. Løbende start fra 17 – 18. 

 

c. Besøg på greenkeepergården 

25 var tilmeldt i går, men Bendy aflyste. Afholdes i stedet den 28. august. 

 

5. Status på EventyrUgen mm. (Steen) 

a. Der er lavet Indtægtsopgørelser til fordeling mellem EventyrUgen og klubturneringer. 

b. Evaluering på møde den 12. august.  Desværre er det sådan på sådan et møde at det mest 

er de negative ting, der bliver fremhævet.  Og det er ærgerligt, når EventyrUgen i sin helhed 

er et vellykket arrangement med små skønhedspletter, som arrangørerne i mange tilfælde 

ikke har indflydelse på. 

c. Veteranhjem Odense på drivingrange med trænere den 12. august.  STOR succes. 

DIF Soldaterprojekt er allerede i gang med at brede konceptet ud til hele landet for at 

aktivere veteranerne 

d. Webinar om fastholdelse og rekruttering 22. august kl. 19-20 

HH, Mikael, Kasper og Steen mødes i klubben.  

e. Årsmøde i Regionsgolf ABCD Vest i Himmelbjerg Golf Club 6.10. 

Ingen deltager fra klubben. 

 

6. Kommunikation (Agi) 

a. Kugler, Buler og Bobler – afviklet med succes og donationsbeløb på 11.000 kr. til 

ungdomspsykiatrisk afdeling på OUH. Agi laver regnskab over arrangementet og taler med 

Hasse på Ugeavisen. 

Der var 56 deltagere.  Vi finder et nyt formål til næste år. En anden weekend skal findes 

udenfor ferien. 2. lørdag i juni vil være perfekt, men der er danmarksturnering.  Det skal 

koordineres med turneringsudvalget og der kræves mere hjælp næste år. 

 

b. Foredragsaften med fysisk golftræning med øvelser, der også kan gøres hjemme med få 

redskaber, ved cand.scient. Daniel Szocska Karkov, leder af Hafnia-Gym/Styrkecenter, Valby 

Helst en onsdag aften, hvis det bliver før 5. oktober. Derefter alle dage. 

Gerne 9. oktober kl. 19-21. Entre 50 kr.  

 

c. Medlemsfest sammen med afslutningsmatch 5. oktober. Kitt har styr på musikken. 

Turneringsudvalget får styr på matchen 

 

d. Kommunikation: Facebook, mail mm. 

Medlemmer er slemme til at glemme at se på FB og at læse mails fra klubben og GolfBox. 

På mails er der vigtigt at angive et relevant EMNE så mailen ikke ligner tidligere fremsendte. 

 

e. Nyhedsbrev august. 

Indlæg sendes hurtigt til Agi 

 

 

f. Video-projekt mht. rekruttering og klubinfo. 



Der produceres en rekrutteringsvideo om hvorfor man skal spille golf og lige netop i Eventyr 

Golf. 

Også en video til golfere med henblik på hvervning. 

Alt sammen til en meget attraktiv pris. 

Fotograf Andreas og hans kæreste er med til spil golf med en ven, bare for at prøve :-) 

 

Medlemsmøde i debatform.?  vente til næste bestyrelsesmøde. 

 

 

7. Eliteudvalg (Kasper) 

Vi har dygtige spillere, som spiller Challenge- og Eccotour, så vi har problemer med at sætte 

hold til danmarksturneringen. Puslespillet med 1. og 2. holder skal gå op, begge hold har 

meget på spil. 

Yderligere info herfra følger i Nyhedsbrevet. 

 

8. Juniorudvalg (Daniel) 

Flere af de ældre juniorer er rykket op i elite-truppen. Samtidigt er der dog blevet dannet en 
gruppe på 10-12 juniorer fra 9-12 år, som er rigtig aktive og repræsenterer klubben flot i 
diverse juniorturneringer (også med gode resultater). Derudover har vi en stor gruppe, som 
primært går til træning, men spiller meget lidt på banen. Derfor er fokus i efterårssæsonen 
at få vores juniorer ud på banen og spille en masse runder. 
Starttider til de kommende mandagsmatcher kan komme i karambolage med Mandags-Mix. 
DS undersøger alternative starttider. 
  
Sjov sommergolf (tidligere juniorugen) i starten af august forløb rigtig godt. Der var 36 
deltagere, hvoraf ca. halvdelen var potentielle medlemmer. Tak til mange af elitespillerne 
for at hjælpe trænerne med undervisning. 

 

 

9. Eventuelt 

 

Næste møde den 5. september. 

 

 


