
 

 

Referat af virtuelt bestyrelsesmøde torsdag den 7. maj 2020. 

Til stede: Hans Henrik Søllested (HH), Steen Knudsen (SK) (ref.), Mikael 

Korsgaard (MK), Agi Szocska (AGS), Anne Szocska (AAS), Ove Nellemann 

Laursen (ON), Tina Gammelgaard (TG), Kasper Sø (KS), Daniel Svendsen 

(DS) 

1. Informationer fra formanden (Hans Henrik) 

 

HH startede med at meddele at der er intet nyt fra myndighederne om 

coronaforbeholdene. 

 

Klubber i klubben /”Bordet rundt”:  

HH sender et skriv til de 3 formænd for klubber i klubben med beskrivelse af restriktioner: 

hold stadig afstand, flagstænger, river, scorekort, ingen gunstart. 

Det anbefales at spillerne melder sig til den pågældende turnering, booker en tid og spiller. 

Efter spillet godkender markøren mundtligt, scorekortet scannes eller fotograferes og 

billedes sendes til den pågældende KiK’s scorekortadministrator. 

 

Ansøgning om tilskud fra DIF 

Der er enighed i bestyrelsen om at søge tilskud fra DIF. HH laver udkast til ansøgning. 

 

 

2. Informationer fra kasserer (Mikael) 

 

Regnskab 2019 / Budget 2020 

Intet nyt siden sidste møde. 

 

3. Kommunikation (Agi/Anne) 

 

Nyhedsbrev 

Ved seneste udsendelse var der kun nyt om turneringer. Det ordnede SK selv med en 

udsendelse fra Golfbox. 

Nu afventer vi de nye udmeldinger fra regeringen. 

Vi vil gerne have flere bidrag fra bestyrelsen og fra udvalgene til nyhedsbrevene 

Alle foredrag er udsat til normale tider. 

Social dining venter til mere normale tilstande (er aftalt med Kyhn) 

HH: vi kan holde kort møde i weekenden når der er nyt. AAS mener vi har lidt tekst til et 

nyhedsbrev: Plakat med golf-ord (kan sælges til fordel for klubben/juniorerne), Odendo, 

social dining, smagninger, foredrag. Nu sker der noget – vi har forberedt en masse.  



MK vi skal være klar til at åbne når vi får lov til det. Medlemmerne må gerne vide hvad vi 

gør 

AGS: Mandagsmix kan sagtens startes 

 

Velgørenhedsturnering 

 

Intet nyt 

 

4. Eliten (Kasper) 

 

Der er ikke sket noget særligt udover træning. 

Har talt med Hunniche (GN) og OGK om en turnering mellem de 3 klubber. 

Vi kan måske blokere nogle tider en dag hvor der ikke er så meget run på 

MK: Vi kan tage den første match i Kerteminde, så de tager skraldet i år. 

Det er ikke godt at fjerne spilletider som det er pt. – også senere på sæsonen. 

Der bliver muligvis mange danske greenfeespillere hvis grænserne fortsætter med at være 

lukket. 

KS har talt med Morten Backhausen om reduceret version af Danmarksturneringen. 

Vi vil hellere nøjes med at spille på neutrale baner og kun halvdelen af matcherne, end 

ingenting. 

Der bliver Kun 1 match mod hvert af de andre hold. 

Slutspil som aftalt, hvis der åbnes. 

Denne info kan bruges til nyhedsbrev. 

 

 

5. Informationer fra begynder- og kaninudvalg (Ove) 

 

Der er pres på at de vil i gang. Også fra Bo og Martin. 

Vi afventer udmeldinger, så længe vi kun kan mødes 10 personer 

Vi kan ikke undervise på afstand. 

Der er pt. 6 hold á 4 spillere på begynderhold (nogle er overvintret fra sidste år) 

AAS og Andreas har fået en god ven med derud, der har spillet tidligere. Han er klar til at 

melde sig ind. 

Begynderudvalget holder møde tirsdag de 12. maj. 

Vi kommer i gang tidligst den 19. maj. 

 

 

6. Juniorudvalg (Daniel) 

 

Vi er startet træning med noget mindre hold. 4 spillere + træner. 

Med tilmelding betyder det overbookning. Der er altså god tilslutning.   

De får en ret dybdegående træning, når de kun er så få på holdene. 

Det kunne måske være den nye træningsform, da det virker ret godt.’ 

Vi venter på Slaget om Odense, som er i starten af juni. 

TG har anbefalet en ny hjælpetræner. DS lover at kontakte hende. 

 

 



7. Regeludvalg (Tina) 

 

Vi kan nu tilmelde os kursus i de nye regler 4. sept. I Odense Golfklub (16-21) 

Tilbud til interesserede i bestyrelsen? 

HH mener at der skal laves kurser for medlemmer som udvalget skal afholde, derfor er det 

ikke strengt nødvendigt for bestyrelsen at deltage i DGU’s kursus. 

Tilmeldingslister mm. kan kun bruges hvis klubhus er åbent. 

Men der kan laves banevandring. Tilmelding kan kun foregå via golfbox. 

Uffe har forespurgt om vi skal indføre lokalreglen om unormale forhold i bunkers. 

Ove mener den skal med. 

Det er der enighed om. 

 

 

8. Informationer om EventyrUgen / Turneringer (Steen) 

 

EventyrUgen 

Tilmeldingsstatus 66 spillere og 66 par 

Hotellerne har meddelt at fristen for afbestilling er 30 dage. 

 

Aflyste turneringer: 

Åbningsturnering 18.4. 

Ægteparturnering 24.4. 

Nielsens Open 17.5. 

Fredagsmatch 15.5. 

Ægteparturnering 22.5.  Skal i givet fald gennemføres uden spisning. 

Pinsemorgenmatch 31.5.  Hænger sammen med brunch i restauranten. 

 

9. Eventuelt 

 

ON: Vi har haft bedre flow nu hvor det ikke har været tilladt at lukke igennem. Skal vi til at 

ændre på rettighederne for 1-, 2- og 3-bolde? 


