
Odense Eventyr Golf Klub 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 16. april kl. 17.00 

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

Laursen, Tina Gammelgaard, Agi Szocska, Anne Szocska, Daniel Svendsen, Kasper Sø 

 

Mødet foregik via Zoom 

 

1. Orientering fra formand / Bordet rundt 

 

Det skal bemærkes at bestyrelsen og dele af bestyrelsen har afholdt adskillige virtuelle 

møder under corona-krisen, blot ikke i form af egentlige bestyrelsesmøder med dagsorden, 

hvorfor der heller ikke er taget referat af disse møder. 

 

Hvert bestyrelsesmedlem delte deres indtryk af forløbet af de foregående 4 uger. 

 

 

2. Orientering fra hvert bestyrelsesmedlem 

 

Punktet udgår. Se ovenfor. 

 

 

3. Træning for både junior og elite (Daniel) 

 

Jeg har talt med Martin i sidste uge angående træning. Han planlægger at starte op for 

elitetræningen og muligvis også juniortræning. Uanset hvad, bliver formatet for træningen 

noget anderledes end vi kender til. PGA har udarbejdet en række tiltag /restriktioner i forhold 

til sikker træning, som Martin vil anvende og informere spillerne om. 

Martin laver et udkast til skriv om hvordan juniortræningen afvikles. Dette godkendes i 

juniorudvalget inden forældre/juniorer orienteres. 

HH: Kasper, har du talt med Martin. Hvad er forskellen på junior- og elitetræning? 

Kasper: Elitetræning med tilmelding foregår i små hold og i god afstand til hinanden og alle 

andre (bagest på drivingrange) 

Spillerne er ivrige efter at komme i gang. 

De små er måske mere vanskelige at håndtere.  De forstår det måske ikke helt. 

Martin bliver nok presset af Rikke 

Agi: Vi er så langt nede i smitteraten, så vi skal ikke være bange, blot vi ikke åbner mere 

end hvad DIF, DGU og regeringen siger. 

Hvad med træning i privatiseret regi.  Det er vel bedre at få elite og ungdom i gang fremfor 

motionisterne. 

OGK starter juniortræning i næste uge. 

Skal vi så til at starte klubaktiviteter i næste uge? 

Vi er nødt til at følge trop, men det er et mixet signal. 

Har vi slugt den kamel at vi må følge med i samme tempo som andre klubber? 

Anne: Hvordan så facebooksiden ud i april sidste år.  Den er MEGET aktiv nu. 

 

4. Revideret budget for 2020 (Mikael) 

Budget er rundsendt med en ny (rød) kolonne tilføjet. 

Greenfee og hvervningsfee er justeret 

EventyrUgen opgives måske 



Turneringsfee reduceres 

Turneringsomkostninger reduceres, men Steen anbefaler at præmieudgifter ikke skæres så 

voldsomt da det er tungt med sponsorer pt. 

Årsmagasin – indtægter skal reduceres med allerede kendte tab (konkurser) 

Rekruttering og fastholdelse bliver reduceret 

Træningslejr for eliten er aflyst. 

 

Spørgsmålet er om vi skal ”fyre den af” i år, så alle bliver glade, eller skal vi holde lav 

profil? 

Der for meget ude af vores hænder, så vi er lidt handlingslammede. 

 

Kasper om elite: Nogle af posterne, f.eks. træningstimer og kørsel vil falde. 

Udgiftsniveauet kan fastholdes, fordi tingene bare bliver udskudt. 

Træningsudgiften vil formentlig falde. 

Trænertimer reduceres til 30.000 kr. og kørsel minus 6.000 kr. 

 

Daniel: Junior vil bruge færre trænertimer.  

Forårstur til Rømø er aflyst/udsat 

 

Ove: Kanin-/begyndere vil falde lidt.  Det meste af det planlagte omkring kaninturneringer 

med andre klubber vil nok blive aflyst i år. 

 

Mikael: Bestyrelsesomkostninger reduceret pga. mindre aktivitet 

 

Kasper:  Hvad med Erhvervsklubben?  Der det stadig 290.000 kr. fra sponsorer.  

HH: Erhvervsklubben kører det første arrangement når det kan lade sig gøre.  

 

Tina: Uffe er tilmeldt Regel 2 – afholdes november 2020. 

 

HH: Rekruttering skal reduceres. Der mangler gejst.  Hvad bidrager centret med. 

 

En bemærkede at nu får vi da ingen udgifter til ændring af hcp-nøgler før i 2021? 

 

Det er også et spørgsmål om hvornår der skal være generalforsamling. 

Generalforsamling:  Skal det være video eller fysisk? 

(Det spørgsmål har Odense Kommunes fritidsafdeling besvaret i dag, idet 

generalforsamlingen kun han afholdes virtuelt, hvis dette er skrevet ind i vedtægterne) 

 

Skal den holdes i august?  Skal det være video er det bare for at få det overstået. Klientellet 

vil være anderledes (yngre) end sædvanligt. 

Det vil give mange utilfredse medlemmer. 

Teknisk kan det lade sig gøre, enten fuld virtuel eller hybrid. 

 

Når regeringen sætter tal på store forsamlinger, ved vi hvor vi står. 

 

Mikael vil gerne have den fysiske generalforsamling.  Start gerne med 1 min. Stilhed for 

alle Corona ofre.  Golf er jo bare en leg. 

 

Vi skal melde ud hvad vi forventer.  F.eks. til formænd i udvalg og Klubberne i klubben. 

 

Det er en udfordring på banen med blandede antal bolde. 

Der er rigtig mange, der stiller spørgsmål på Facebook. 

Det skal Centret svare på, eller sende videre til klubben, hvis de ikke kender eller har 

indflydelse på svaret. 



Men facebooksiden skal ikke bruges til ”officielle” henvendelser til klub eller center. Så skal 

medlemmer sende en mail. 

 

Vi kan ikke være bekendt overfor medlemmer at der ikke bliver svaret på henvendelser. 

 

Informationer må ikke KUN gives på Facebook. 

 

Mikael:  Når vi svarer på et spørgsmål, er vi nødt til at svare på alle 

Derfor: Lad være! 

 

Bo og Bendy bør kun svare når det er afstemt. 

 

 

5. Status for EventyrUgen (Steen) 

 

Der er pt. tilmeldt 58 spillere til individuel turnering. Måler er ca. 200 spillere. 

Og der er (tilfældigvis) også tilmeldt 58 par til parturneringen. Målet er 150 par. 

Flere har spurgt om de får alle penge (inkl. hotel og greenfee) retur, hvis turneringen bliver 

aflyst eller de selv aflyser rettidigt. 

Det gør de selvfølgelig. 

Med hotellerne har vi den udfordring af de skal have aflysninger senest 2 måneder før, for at 

vi slipper for at betale.  

Det har OSE’s direktør nu ændret til 30 dage på grund af den specielle situation. 

Han har samtidig meddelt at Hotel Odense efter al sandsynlighed ikke vil åbne for sæsonen, 

men at Hotel Odeon vil være i fuld drift. 

Det vil sige at hvis vi gennemfører EventyrUgen skal alle indkvarteres, til en højere 

værelsespris, på Hotel Odeon. Parkering kan blive et problem. 

Vi må overveje at betale differencen. 

Indtil videre afventer vi hvad der sker op til den 10. maj. 

 

 

6. Status for turneringer (Steen) 

 

Åbningsturneringen er udskudt på ubestemt tid. Dette er afstemt med sponsor. 

Ægteparturneringerne er aflyst så længe der ikke er klubaktiviteter. 

Starten af Spar Nord Cup udsættes. Der sendes information rundt til tilmeldte. 

Danmarksturneringens første serier er aflyst / udsat, det samme gælder for regionsgolf. 

Vi afventer den 10. maj inden vi tager stilling til Fredagsmatch, næste Ægteparturnering og 

Nielsens Open. 

 

7. Eventuelt 

  

Ellers intet at bemærke. 

Vi venter med at aftale næste møde til vi hører fra myndighederne. 

 

 


