
 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. juli 2021 

Til stede: Hans Henrik Søllested, Ove Nellemann Laursen, Steen Knudsen, Mikael Korsgaard, 

Tina Gammelgaard, Kasper Sø 

Lars Elbrønd deltog i den første del af mødet. 

Afbud fra: Agi Szocska, Daniel Svendsen 

1. Formanden (Hans Henrik) 

 

Etablering af Shortgame bane (med Lars Elbrønd) 

Aftalen består af 2 aftaler og 5 bilag. 

Udgangspunktet for aftalerne er at 3C’s forretning skal være den samme som før aftalen. 

Aftalerne bør ikke ændres, men der kan justeres på bilagene. 

Bilagene skal få aftalen til at passe med virkeligheden, men der er sket ændringer, som 

ikke er ajourført i bilagene. 

• Padle bruger f.eks. omklædningsrum mm. 

• Kontingentgrupper er ændret uden det fremgår af bilaget. 

• Etablering af shortgame bør indgå i aftalen som et bilag. 

• 6-huls par trebane (vi har fået Pay&Play i stedet) 

• Juniorrum er nedlagt 

Både shortgame og indspilsanlæg er vigtige aktiver for klubben og for driftselskabet. 

Lars anbefaler at vi betaler anlæg af shortgame. Vedligeholdelsen vurderes af Rikke til at 

koste 165.000 pr. år. 

Betaler klubben for anlægget, vil det være en gave til 3C, idet vi ikke får pant i den. 

Der vil komme indtægter fra en Shortgamebane. Ved tidligere SU-møder er nævnt: 

• Greenfee. 

• Drop-in golf 

• Synergi mellem padle og golf. 

Der vil derfor være noget helt galt, hvis klubben skal betale hele vedligeholdelsen. 

Mikael: Hvad er vi villige til at betale for vedligeholdelse. 

 

 

Generalforsamling 

Er indtil videre fastsat til tirsdag den 7. september.  

Indkaldelse, bilagt revideret regnskab, forslag og oversigt over valg, skal derfor udsendes 

ultimativt senest tirsdag den 24. august. 

Fejring af Europamester August Thor Høst 

Diskussion om hvad fejringen kan bestå af. 

Formandstale og erindringsgave ved generalforsamlingen. 



 

 

Medlemsarrangement med August en weekend eller aften. 

 

2. Rekruttering / Fastholdelse (Agi) 

Dagens medlemstal er 1.702 medlemmer 

Søndagsmix kommer formentlig først til at køre fra 2022 

Frivilligdag 2021 er fastsat til fredag den 17. september 

Bestyrelsen går i tænkeboks med hensyn til hvad arrangementet skal bestå af 

Husk navneskilte til alle deltagere.  

 

Skal på dagsorden til næste bestyrelsesmøde. 

 

3. Kasserer (Mikael) 

Opdatering på regnskabet for 2020 

Der er intet nyt. Ligger stadig hos revisor. 

Saldoen i banken pr. d.d. er 552.000 (Jyske Bank) 

 

4. Eliten (Kasper) 

Danmarksturneringen 

En meget vigtig sejr til 1. holdet over Hillerød giver tro på fortsat overlevelse i Elite 

Divisionen. 

2. holdet buldrer derudaf og er ubesejret efter de første 4 spillerunder.  

Peter Launer Bæk pt. Nummer 10 på Road to Europe, bedste resultat en 8. plads på 

Samsø efter en fantastisk finalerunde i 64 slag. 

August Høst viste allerede i maj måned at formen var virkelig god med sejr 3 søndage i 

træk og i weekenden efter var han i omspil om sejren på Rømø i Made in Himmerland 

Qualifier, men tabte desværre til John Axelsen.  

EM-guld til landsholdet med deltagelse af August Høst.  

Emil Løvstrup er flyttet til Eventyr fra Odense Golfklub 

 

5. Juniorer / Analyser (Daniel) 

Slaget om Odense blev vundet af OEG med 15/9 

Junior Elite tour DGU 14.-15.8. Daniel klargør, Ove står for weekenden. 

 

6. Regler (Tina) 

Navneskift til Handicap- og regeludvalg. Der skal kunne laves individuelle vurderinger af 

opererede personer mm. 

Der har været afholdt møde med alle implicerede i både driftselskabet og klubben om 

regler vedr. begyndere, grænser for 18 huls-banen og hvornår der udleveres 

banetilladelse. 

Der afholdes banevandring 31. august. Skal annonceres og i nyhedsbrev. 

Det er skidt at der er manglende tilslutning til begynder- og kaninturneringer. 



 

 

Personer, der ikke har deltaget i disse turneringer, men i stedet blot har spillet for sig selv 

på Pay&Play, skal gå en tur med en fra regeludvalget inden de får banetilladelse. 

Der mangler stadig en person i udvalget i stedet for Connie Donsager. Mulige emner i GIC 

 

7. Begyndere (Ove) 

Der er ønske fra udvalget om besøg på greenkeepergården. 

Evt. med tilbud til alle medlemmer. 

 

8. Baneudvalg (Ove) 

DGU foretager bane rating den 26.7.  

Der har været fremsat ønske om klokke på V1 (hvis spillere går i hulningen om søen for at 

lede)  

Et godt råd:  Lad din bag stå oven for hullet, så spillere på teestedet kan se at der er folk 

på banen. 

Der mangler en trappe på S1 (er taget ned) 

Der kunne også være en klokke på S5 

 

Udspil fra tee 64 på S3 og S5 er hindret af træer 

 

9. EventyrUgen / Turneringer (Steen) 

Opdatering på EventyrUgen 

Single 2021 2019  Par 2021 2019 

Tilmeldt i alt 199 244  Tilmeldt i alt 246 272 

Heraf fra OEG 143 164  Heraf fra OEG 112 118 

Heraf gæster* 56 80  Heraf gæster* 134 154 

*Heraf Norge 10 16  *Heraf Norge 13 16 

*Heraf Fynske 21 28  *Heraf Fynske 25 26 

 

Turneringer:  

Skt. Hans match afviklet med 56 deltagere 

Tilmelding til klubmesterskaber i slagspil er åbnet den 18. juli 

 

HH ønsker en 27 hullers turnering i det nye turneringsår. Når vi nu har baneanlægget til 

det. Martin A. fra GolfExperten er positiv. Kan afholdes som åben turnering med 

pølsevogn efter 18 huller. 

 

10. Kommunikation (Agi) 

 

Nyhedsbrev   

Stof og illustrationer skal sendes til Agi – udsendelse: senest uge 31 

August Thor Høst 

EventyrUgen statistik mm.: Vindere af gennemgående, Spillere fra hvor mange klubber 

deltog i EventyrUgen 

Kommende turneringer 

Generalforsamling 

Regeludvalg 



 

 

Banevandring 31. august 

Bane rating 26.7. 

Fyraftensgolf 

 

11. Eventuelt 

 

Inspirationsdag med golf på udvalgt bane 

Langeland evt. 18.9. 10.30 – Tina Booker. 

Thomas Bjørn besøger OCC for at holde foredrag om Ryders Cup 

Skal han ikke en tur på OEG 15. sept. 

Bjørn – August kan måske gå et par huller sammen?? 

 

Næste møde: 12.8. 

Møde med Rikke om Shortgamebane den 19. august kl. 19.00 
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