
Referat fra ordinær generalforsamling i Odense Eventyr Golf Klub afholdt den 19. april 2016.  

  

Til stede var 102 medlemmer. Formand Jess Heilbo bød velkommen til alle de fremmødte og ikke mindst til 
klubbens æresmedlemmer Gerda og Niels Ibsen og Erik Laubel. 

 

Han foreslog Ulrich Wiingreen som dirigent, der valgtes med akklamation.  

  

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling var lovlig indvarslet og dermed 
beslutningsdygtig. Der blev udnævnt 2 stemmetællere: Ulla Kielstrup og Vibeke Søllested. Klubbens 
Honorær sekretær Jan Moosmand var referent.  

  

Formand Jess Heilbo aflagde bestyrelsens beretning, hvortil ingen havde kommentarer. 

 

Herefter blev beretningen taget til efterretning.  

  

Kasserer Kenneth Jørgensen gennemgik regnskabet 2015, hvortil Michael Korsgaard, 253, spurgte til 
årsagen til nedgangen i medlemskontingentet, og om det skyldes en nedgang i medlemsantallet. Der har 
været en nedgang på 15-16 medlemmer; men nedgangen skyldtes hovedsagelig overgangen fra det gamle 
afregningssystem til det nuværende. 

 

Poul Erik Sørensen, 968, efterlyste en oversigt over medlemskategorier og om bestyrelsen mente, at den 
levede op til beslutningen fra generalforsamlingen i 2014 om, at Eliten regnskabsmæssigt skal håndteres 
som en ”klub i klubben”. Den omtalte beslutning fra 2014 blev læst op, og Lars Elbrønd svarede, at det 
mente bestyrelsen, at den gjorde, idet – som for alle andre “klubber i klubben” - alle udgifter og indtægter, 
der er forbundet med Eliten fremgår af i en note til regnskabet. 

 

Michael Korsgaard, 253, forespurgte til udgifterne til Årsmagasinet og Vedligeholdelse af hjemmesiden. 
Dette blev uddybet af Jess Heilbo og Hans Henrik Søllested. 

 

Niels Ibsen, 1, gav udtryk for sin taknemmelighed over, at økonomien var på plads. 

 

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.  

  



Der var forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af kontingentet, hvilket blev behandlet under punktet budget 
og medlemskontingenter.  

 

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 

 
Bestyrelsen forslag til kontingentstigning pr. 1. januar 2017 blev vedtaget med overvældende flertal. 
 
Kasserer Kenneth Jørgensen gennemgik budgettet for 2016 med uændret indskud.  
 
Søren Nielsen, 2168, forespurgte til forholdet mellem medlemskontingenter og kontingent til DGU. Svaret 
er, at der en generel stigning i kontingentet til DGU. 
 
Poul Erik Sørensen, 968, spurgte, hvor sandsynligt det er, at banelejen falder med ca. 100.000,00. Det er 
meget sandsynligt, da det hænger nøje sammen med medlemskontingentet. 
 
Michael Korsgaard, 253, forespurgte til blyantspengene til bestyrelsen. Jess oplyste, at niveauet er kr. 
3.750,00, og bestyrelsen havde anvist kr. 3.500,00 til hvert bestyrelsesmedlem for udgifter til kørsel, toner 
mv. 
 
Herefter blev budgettet mv. godkendt enstemmigt. 

  

På valg til bestyrelsen var Jess Heilbo, Finn Lorenzen, Lars Elbrønd, Jan Moosmand og Hans Henrik 
Søllested. Kasper Sø opstillede i Annette P. Nielsens turnus. Alle blev valgt til bestyrelsen med akklamation, 
da der ikke var andre opstillede.  

  

Som revisor blev Poul Erik Sørensen genvalgt. 

  

Under eventuelt spurgte Per Martens, 160, til flexmedlemskabet og det urimelige i, at han skal betale fuld 
green-fee for at spille i en weekend på egen bane, hvor en ude fra betaler mindre. Svaret var, at 
flexmedlemskab er en rabatordning; men rabat på rabat kan ikke kombineres. Gæsten udefra betaler 
endvidere fuldt kontingent i egen klub. 

Keld Kielstrup, 360, udtrykte skuffelse om, at formanden ikke var til stede til åbningsmatchen. 

Poul Erik Sørensen, forespurgte til de nye teesteder med tal i stedet for farver. Niels Hunniche oplyste, at 
erfaringen fra andre klubber med dette system, at det skaber flere glade golfspillere.  

Eddie Bugge, 840, sagde tak for de nye bolde på driving-ranchen. 

Jais Frimodt, 4540, henviste til Facebook, hvor Eliten kan træffes og følges. 

Niels Hunniche opfordrede til at overvære i elitens turneringer og dermed støtte eliten. 



Steen Knudsen reklamerede for Hul-Spils turneringen, Jyske Bank Open og EventyrUgen.

Herefter takkede formanden dirigenten for det vel udførte hverv og bad forsamlingen rejse sig for at råbe

hurra for Odense Eventyr Golf Klub.
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