
 

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. juni 2020. 

Til stede: Hans Henrik Søllested, Steen Knudsen (ref.), Mikael Korsgaard, Agi Szocska, Anne 

Szocska, Tina Gammelgaard, Ove Nellemann Laursen 

Afbud fra: Kasper Sø, Daniel Svendsen 

1. Informationer fra formanden (Hans Henrik) 

 

Update på retningslinjer for turneringer og andet spil 

HH har modtaget en mail fra Morten Backhausen, som skriver om at der muligvis kan 

dispenseres for mere end 50 personer. 

HH og Sten Nielsen har talt med flere personer ved Fyns Politi, som ikke ved noget om golf 

og som henviser til hotlinen, som henviser til DGU. 

Herefter meddeler DGU: Vi kommer ikke igennem med noget alligevel. Hold jer til løbende 

start. 

Det blev vedtaget at Skt. Hansmatchen gennemføres med maks. 50 deltagere. 

 

Generalforsamling Datoen den 31. august blev vedtaget. 

SK sender oprindelig indkaldelse, ajourført med rettelser, til gennemsyn hos HH. 

 

Parkeringskort 

HH bestiller 9 kort til ”Bestyrelse” og uden årstal. 

 

Rekruttering: Vi har d.d. 1529 medlemmer (udmeldelser pr. 1.7. ikke indregnet.) 

Golfens dag på søndag.  35 tilmeldte + nogle på døren. (sidste nyt: 119 deltog i Golfens dag, 

27 har indmeldt sig, nogle stykker har indmeldelsesblanket med hjem) 

Medlemstilbud resten af året for 2.000 for senior. 

Der foreligger ikke noget om hvad der tilbydes de andre kategorier? 

Nye medlemmer skal spørges: Hvorfor valgte du golf, hvorfor valgte du OEG?? 

HH har modtaget mail fra Andreas (videofotograf) om hvorvidt det skal laves en ny video til 

rekruttering, eller om den påbegyndte skal laves færdig. 

Konklusion: Videoen laves færdig. 

 

Tirsdagsseniorerne har modtaget brev fra Danske Bank om at de skal have en rigtig 

foreningskonto. Finn og Hanne taler med Danske Bank. 

 

Erhvervsklubben har holdt årets første arrangement. Det var hos AV-Center, med 

generalforsamling indlagt. Kasper Heilbo er ny kasserer.  Erhvervsklubben har vedtaget at 

hæve kontingentet til kr. 3.500 + moms. 

 

 



Informationer fra kasserer (Mikael) 

Regnskab 2019 / Budget 2020 

Mikael spørger hvad skal budgettet være for 2020?  Det kan være realiseret pr. 31.7. + 

hvad vi kender af udgifter for resten af året. 

 

SK meddeler at overskuddet i Erhvervsklubben i 2018 kun var kr. 152.888 og ikke det beløb, 

vi har modtaget, kr. 157.231.  Differencen vil blive modregnet i overskuddet for 2019, som 

er på kr. 100.717. (Der er hensat kr. 94.000) 

 

Kommunikation (Agi/Anne) 

Nyhedsbrev 

Der kommer info fra Daniel og Kasper samt lidt om matcher mm. 

NB: Dette punkt flyttes fremover til sidste punkt før Eventuelt. 

 

Eliten (Kasper) 

Afbud fra Kasper 

HH meddelte at førsteholdet tabte lørdag og vandt søndag, og er dermed sikret fortsat spil 

i Santander-divisionen 

De skal spille om medaljer, hvis de vinder sidste kamp. 

Andetholdet vandt begge kampe og er dermed sikret at de skal spille om oprykning til 2. 

div. 

 

Informationer fra begynder- og kaninudvalg (Ove) 

Status for begynder- og kaninudvalget 

Begyndere og kaniner skal lære at håndtere Golfbox som en del af uddannelse. 

Orientering om afholdt velkomstmøde 

Det blev afholdt den 11. juni; 15 nye medlemmer var med. De fik info om baner og sløjfer 

og om golfudtryk. Hvordan man får bagmærker og lidt om regler og etikette. Der blev 

henvist til regelundervisning. 

De fik at vide at vi er en stor klub, lidt om organisation, lidt om klubber i klubben og 

Erhvervsklub. 

Desuden lidt om tøj, regntøj og påklædning. Lidt om træning. Lidt om tirsdagsspil og 

klubturneringer. Informationer på tavler og facebookgruppe. Rundvisning. 

Begynder- og Kaninklubben: Der er god tilslutning fra nye spillere, kaniner og hcp spillere 

med i alt godt 40 deltagere om tirsdagen 

 

Udvidelse af Baneudvalg som aftalt på SU møde med deltagere fra herre- dame- og 

seniorklub: Trine Lützen og Uffe Hafstrøm har begge takket ja til at indgå i udvalget. 

Der afholdes møde i udvalget den 1. juli. 

 

Der har været talt meget om regler for at lukke igennem – Det skal muligvis ligge under 

baneudvalg? Reglerne skal kun være anbefalinger og vejledninger. 

Som udgangspunkt har ingen ret til at blive lukket igennem. 

Hvordan løses konflikten når der opstår en uventet situation? 

Der skal måske laves en etiketteregel. 

Det er på sin plads at håndhæve gamle dyder og ordentlig opførsel.  

 



Juniorudvalg (Daniel) 

Afbud fra Daniel, som har sendt nedenstående: 

- Foruden træningen så er der endelig åbnet for juniorturneringerne igen. Klubben stiller 
med 7 spillere til D-tour i Aabenraa i den kommende weekend. 

- Lørdag d. 27/6 arrangerer juniorafdelingen sommerafslutningsmatch. Spirerne spiller 
"stjerne hcp." og har puttekonkurrence, mens de øvrige juniorer spiller på p&p og 9 huls 
banen. Link til tilmelding vil blive lagt på Facebook gruppen "Odense Eventyr Golf junior" i 
løbet af uge 25. 

- I uge 32 vil der være tre dage med "Sjov sommer golf", hvor både vores egne juniorer og 
ikke-medlemmer er velkomne. Det bliver tre dage spækket med golf og leg. Inden 
tilmeldingen åbnes afventer vi tilbagemelding fra Odense Kommune på ansøgning om 
støtte. Når dette er på plads kan det endelige program færdiggøres. 

- DGU har åbnet op for at vi må starte med træffællesskaberne igen (nyt initiativ som i høj 
grad er henvendt til nye og de mindre juniorer). Der er ved at blive fundet en løsning på, 
hvor og hvornår vi kan afholde det første. Foruden Eventyr Golf så er GN, HC Andersen, 
Svendborg og Odense Golfklub med i træffællesskabet på Fyn. 
 

 

Regeludvalg (Tina) 

Der har været opslag i Golfbox om banevandring. 23 deltog og der var en god stemning. 

Regelmøde den 18. juni blev aflyst pga. corona-situationen. Møde igen mandag den 22. 

juni, hvor det aftales om der skal være en ny banevandring. 

Der skal være flere regelmøder og banevandringer for at dække behovet. 

Skal man droppe regelundervisning og erstatte den med en banevandring? 

På banevandring kan man diskutere situationerne undervejs.  

Flertallet af mennesker opfatter mest visuelt. 

I nyhedsbrevet laves info og link til regelkursus på golf.dk 

 

Informationer om EventyrUgen / Turneringer (Steen) 

Status Eventyrmatcher i stedet for EventyrUgen 

Tirsdagsseniorer, Onsdagsdamer og Torsdagsherrer har fået genindført de sædvanlige 

baneblokeringer. Tirsdagsseniorer spiller med gunstart på grundlag af startliste med tider, 

som offentliggøres til spillerne mandag aften. Spillerne kan herefter gå direkte til 

starthullet. 

Velgørenhedsturnering er droppet i år på grund af de ændrede forudsætninger. 

 

Eventuelt 

Nyhedsbrevet skal efterlyse hjælpere til uge 28. 

Tina kommer med oplæg til en dag med bestyrelsesgolf. 

Mikael spørger om blyantspenge skal ændres (op eller ned)? Dette mener vi ikke. 

Enkelte bestyrelsesmøder i fremtiden kan være virtuelle. 

Ide: Månedens portræt i nyhedsbrevet. 

Næste møde aftalt til 2. juli. 

 


