
 

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2019 

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

Sø, Tina Gammelgaard, Agi Szocska, Daniel Svendsen 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 4. april 

Er godkendt hvis der ikke kommer indsigelser 8 dage efter udsendelse til bestyrelse. 

Derfor behøver punktet ikke på dagsordenen fremover. 

 

2. Informationer fra formand 

a. Opfølgning på SU/forslag fra GF, som blev behandlet på SU-møde (omklædningsrum og 

vand ved drivingrange.): 

Der indhentes tilbud på måtter. 

Der kommer vand ved drivingrange. (lukkes om vinteren) 

 

b. Restaurant – Vi har nogle udfordringer og en del klager fra medlemmer. Vi har møde med 

Mark Blæsbjerg og Rikke den 13. maj. 

Input til dette møde imødeses fra hele bestyrelsen og fra udvalg. 

Køkken lukkes fremover først kl. 21.00. 

”Dagens ret” er i støbeskeen. 

 

3. Godkendelse og underskrift af Forretningsorden for bestyrelsen i Odense Eventyr Golf Klub 

Forretningsorden er tidligere fremsendt til bestyrelsen (Steen / Hans Henrik) 

Er nu underskrevet af alle – lægges på hjemmesiden. (er gjort 3.5.19) 

 

4. Status på GolfSixes – både DM og den åbne (Hans Henrik) 

Der er pt. 8 par tilmeldt i hver række.  Der er plads til 16 hold. Deadline 3.5. 

Til den åbne er pt. tilmeldt 17 par. Der er deadline 16.5. 

DGU eller klubben skal have en repræsentant med til Cascais for at skrive om 

arrangementet. 

Hans Henrik kontakter Gert Nielsen og hører om han er interesseret. 

Sponsorsalget går sløjt.  Odense Kommune har giver 10.000. 

Albani kommer med præmier. 

Der laves puttekonkurrence som sidste år – Daniel sætter i gang. 

 

5. Status på EventyrUgen (Steen) 

Der er nu tilmeldt 98 til singleturneringen og 94 par. 

Udvalget udsender flyers til en lang række danske golfklubber i den kommende weekend. 

Opdateret pr. 9.5.: 

Pr. dags dato er der tilmeldt 116 til singleturneringen og 106 par. 

Pr. samme tidspunkt i 2018 var tallene 98 single og 104 par. 

 



6. Golflog (Agi) 

Fungerer som kommunikationsværktøj, både internt (gratis) og ekstern (skal tilkøbes.) 

Kan evt. bruges til tilbud fra restauranten eller fra shoppen (med payback til Golflog) 

Mulighed for kommunikation med andre klubber som er med.  F.eks. tilbud på billig 

greenfee. 

 

7. Kopimaskine – aftale med Guldfeldt (Hans Henrik) 

Bilag vedlagt dagsordenen 

Serviceaftale opsiges. – SK kontakter Guldfeldt 

 

8. Vedligeholdelse af hjemmeside – Mikael 

Mikael har fået et tilbud om vedligeholdelse.  Mere information på mødet. 

Jan Larsen, medl. 4886.  

Mikael aftaler et indledende møde med Jan. 

 

 

9. Frostvejr i kommende weekend giver problemer for Danmarksturneringen (Steen / Kasper) 

Baneblokeringerne er blevet rykket en time, hvilket har betydet at bookninger foretaget i 

pausen og umiddelbart efter matcherne er blevet flyttet manuelt. 

Kasper har orienteret holdkaptajnerne og DGU med ansøgning om flytning af hver enkelt 

turnering (5 lørdag og 3 søndag) 

 

 

10. Udfordringer med GolfBox (Hans Henrik / Steen) 

Golfbox forekommer stedse mere og mere besværlig at arbejde med. Simple ting som 

automatisk betaling i forbindelse med eftertilmeldinger til turneringer, kan ikke håndteres. 

Rikke har tidligere fortalt om en demo af Nexxchange.com. HH kontakter Rikke og får aftale 

en demo. 

 

11. Persondataforordningen – inddragelse af administratorrettigheder (Steen) 

Fristen for underskrift af IT-instruksen er nu overskredet og de, der mangler at underskrive 

IT-instruksen får frataget administratorrettighederne. 

Sikkerhedsmakulering af mappeindhold skal aftales. 

 

12. Informationer fra udvalg: 

 

• Begynder, Kanin og Regler – Ove 

 

• Der har været flot tilslutning siden opstart den 2. april. Ofte i alt 30 - 40 spillere. 
Indtil videre ca. 15 helt nye spillere i 2019. 
Stemning og sammenhold er stadig helt i top. 
Der er meget flot opbakning fra klubbens hcp spillere. 

• Hjerteforeningen: 
OEG deltog med 5 ruter på landsindsamlingen. 
Vi fik vist viljen til samarbejdet, og deltagelsen er fra OEG blev bemærket. 
 



Tilbud til Hjerteforeningen medlemmer om gratis prøvespil og træning den 7. - 14. og 21 
maj har givet 6 tilmeldinger. 
 

• Regeludvalg:  
Finn Larsen er indtrådt i udvalget - afløser Ove 
Alle planlagte og ekstra regelmøder er afholdt. 
Første regelaften for nye spillere er afholdt den 25. april. 

 

• Turneringsudvalg – Steen 

 

• Veteranholdet i Danmarksturnering har fået ny holdkaptajn efter Johnny smed tøjlerne.  

Finn Lorenzen har accepteret at stå som holdkaptajn, bistået af Per Justesen. 

• Også ny holdkaptajn på Veteranhold i Regionsgolf. Eddie har trukket sig og er afløst af Lars 

Bo. 

 

• Paragolfturnering den 11.5. ser ud til at blive aflyst.  P.t. er der kun 8 tilmeldte 

paragolfspillere og ingen ”almindelige” spillere.  Jeg har givet frist til udgangen af 

weekenden. Der er tilmeldingsfrist onsdag den 8. maj kl. 12 

 

• Kommunikation mm. - Agi 

 

• Tina og jeg har afholdt møde vedr. vores strategidag, og vi er godt på vej ift. formen. I får 
mere info og forberedelser, når vi nærmer os dagen.  

• Der skal være tid til en aktivitet fra kl. 09.00.  Det vil vare hele dagen. 

• Der vil være opgaver, som skal løses inden mødet. 

• Der er lavet udkast til strategiplan. 
 

• Jeg har haft kontakt til René Aagaard ift. Golflog App’en igen for at få mere info og høre 
status. 

 

• Jonas Meier fra DGU kommer på visit til vores BS møde den 6. juni, ud fra dansk golf optik 
før strategidagen. 

 

• Ift. smuds og måtter er SzocskaLiving i gang med at undersøge og tager snakken videre med 
Bendy. 

 

• Jeg har fået tilsagn fra Hasse Frimodt om at hjælpe mig/os godt i gang på PR og 
kommunikationsområdet. Men han har haft ferie indtil nu og jeg er på arbejde udenlands til 
medio maj - så vi mødes derefter. 

 

• Jeg har kontaktet diabetesprojektafdelingen ift. at hjælpe vores diabetes/hjerte patient 
kurser på vej. Afventer svar. 

 

• HEAD DK/ Claus Ketterle er interesseret i at tage en snak/møde med Bo omkring udstyr og 
rabatordninger. 

 



• Har kontaktet DGU vedr. kendisser til Golfsixes, men de havde ikke de store input/forslag - 
lidt overraskende for mig! 
 

• Jeg ønsker et skriv til alle nye bestyrelsesmedlemmer om alle de praktiske ting, der er vigtige 
at kende. 
 

• Kugler og Buler skal donere penge til Børne- og ungdomspsykiatrien, Odense. 
 

• Evt. aktivitet for børnene fra afdelingen og deres forældre. 
 

 
 

• Kasserer – Mikael 
 

• Sponsoropgørelse.  Kan afgøres med en kreditnota fra 3C. 
 

• Vi overvejer i løbet af det kommende år om vi skal skifte forretningsbank. 
 

• Har fået henvendelse fra et medlem om at mange medlemmer har været chokerede over 
det store antal restanter. 
 

• Der skal strammes op på at der skal lukkes for restanters spilleret. 
 

• Ny kontoplan er på trapperne. 
 

 
 

• Junior – Daniel 
 

• Start for 14 dage siden. 
 

• Fynske juniorturnering den 28. april.  JDT-tour med et par spillere i Blommenslyst 
 

• Planlægning af Slaget om Odense pågår.  
 

 
 

• Elite – Kasper 
 

• Vi har ”sparket dørene ind” i Viborg og Ishøj (efter omspil) 
 

• I Lillebælt Junior Open blev Mads Jensen 2. og ved Ping Masters i Odense blev Chr. 
Gregersen 4.  
 

• Spillerne har fået nyt tøj.  
 

• Første kampe i Danmarksturnering spilles i denne weekend. 



 

 
 

• Strategimødet – Tina 
 

• Morgenmad og kaffe organiseres.   
 

• Vi mødes 08.30. 
 

 

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til 6. juni. 

 

Mødet sluttet med fotografering til tavlen (kl. 20.30) 

 

 

 


