År 2012, den 13. marts afholdtes ordinær generalforsamling i
Odense Eventyr Golf Klub
CVR nr. 18342103

Generalforsamlingen startede kl. 19.00.
Formanden Harry Pape Henriksen bød velkommen til Odense Eventyr Golf Klubs ordinære generalforsamling. Særlig velkommen til klubbens æresmedlemmer Erik Laubel og Gerda og Niels Ibsen.
Også velkommen til centerchef Ulla Vahl-Møller, som deltager som gæst, men som er medlem af
klubben, og som derfor har taleret.

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab med revisorpåtegning samt budget for næste
regnskabsperiode
Indkomne forslag
Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen samt valg af 2 suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt.
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Ad 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog advokat Henrik Bornebusch, som har varetaget dette hverv tidligere.
Advokat Henrik Bornebusch blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at denne havde modtaget indkaldelsen i medlemsblad 5, således tidligere end 14 dage før generalforsamlingen, og kunne således erklære
generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig, og gav herefter ordet til formanden.

Ad 2: Bestyrelsens beretning
Året 2011 var året, hvor vi som en af de få klubber i Danmark kunne holde både vort medlemstal og en god økonomi, det takket være jer medlemmer, bestyrelse og udvalg, som
sammen har været flotte ambassadører for klubben også her har samarbejdet med sekretariatet med Louise, Bo og Ulla været helt i top.
Det var også året, hvor vi fik overblik over, hvem vi havde som samarbejdspartner, det skete
helt naturlig ved, at der blev dannet et nyt selskab Proarkgolf Plus, som rev sig fri af det
gamle Proark. ProarkPlus havde nogle store visioner og har som mål at have 25 baner under
administration indenfor 4 år, og de er godt på vej, har allerede fået flere af Danmarks bedste
baner ind.
Det har jo også betydet, at vi som medlemmer kan købe et Proark Kort og spille frit hos vore
søsterklubber.
Vi mangler dog den første på Fyn, men mon den ikke kommer inden sæsonen går i gang.
Og lad mig så med det samme røbe at bestyrelsen har forhandlet sig frem til at kontigentet IKKE stiger i 2012 – det er nok ingen hemmelighed, men vi har også aftalt at
det heller ikke stiger i 2013.
Bane/klubhus
Der er i løbet af året, i samarbejde med en gruppe af medlemmer og Proark, blevet udarbejdet en renoverings- og udviklingsplan for golfanlægget, den kan ses på hjemmesiden, udvalgets arbejde består nu i at følge op på, at denne plan følges.
I løbet af vinteren har vore green keepere været i gang på banen, her vil man se, at der er
plantet en del store træer, ændret - og lavet nye bunkers, bygget torden- og læskure samt lavet springvand i søen ved 1. tee.
Desuden er der skuret, skrubbet og olieret i klubhuset, desværre nåede man ikke at få damernes omklædning renoveret, men det sker til nov. 2012 ifølge budgettet. Desuden kan vi
nu også glæde os over at der bliver lagt en belægning på den store P-plads, så vi får en fin
plads til bilerne. Det ender såmænd med, at der bliver kæmpet om pladserne der. (billede)
Lidt statistik
Det var lidt om de fysiske og bemandingsmæssige rammer, men det er jo også nyttigt at vide
lidt om vore naboer og måske golf i al almindelighed. Ved udgangen af 2011 var der i Danmark 182 golfbaner, og på dem spiller der 150.000 golfspillere, et tal som har ligget fast de
sidste 4 år. På Fyn har vi 13 baner med 9.712 spillere, hvor det kan nævnes, at vi har 1624
aktive. Det, vi også glæder os over er, at vi har næsten 100 juniorer fordelt på 82 drenge og
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12 piger, det tegner godt for fremtiden. Det bør vel også nævnes, at der er overvægt af herrer
i alt 1110 og damer noget efter, nemlig 421. For at fornemme lidt af klubbens størrelse, så
kan det nævnes, at der i sæsonen er over 25 ansatte, 70 frivillige, der er en omsætning på
11- 15 mio. (billede). Men hemmeligheden, eller nøglen til succesen, er medlemsfordele og
antallet af medlemmer, en positiv spiral, som har den synergi effekt, der gør en forskel.
Sponsor udvalget eller Team Eventyr genererer alene et sponsorbeløb for kr. 1.2 mio i kontanter og naturalier, dette sammen med vort nye skud på stammen Eventyr Erhvervsklub,
som i dag tæller næsten 100 erhvervsvirksomheder, er med til at konsolidere klubben og kan
drive hele ungdoms afdeling, således det ikke belaster klubbens økonomi.
Lad os så komme ind på det mere festlige.
Året 2011 var jubelåret også på den sportslige side, og her var det svært at få armene ned
igen:
Damerne spillede om oprykning igen, men desværre missede det.
3. holdet blev i 4. division
2. holdet spillede om oprykning til 2. division, tabte på sidste hul og blev i 3. division
1. holdet spillede med om medaljer og vandt guld og hjemførte det 1. danmarksmesterskab
til klubben, spillede dernæst om Europamesterskabet hvor man fik en 12. plads. (billede)
Individuelle resultater:
Sebastian Cappelen vandt ranglisten i DK og blev nr. 15. på verdensranglisten. (billede)
Malene Jørgensen sluttede på en 42. plads på den europæiske tour.
Klubben har desuden Peter Bæk, som udover Malene og Sebastian også spiller på landsholdet.
Målet for 2011 blev opfyldt med 90% - men bare 2 år tidligere end beregnet – dårlig planlægning kan man sige, men pokkers godt gået.
Målet for 2012 er at:
Fastholde 1. holdet i elitedivisionen (spille om medaljer)
2. holdet rykker op i 2. division.
3. holdet min blive i 4 division.
Og damerne skal spille om oprykning.
Jeg skal hilse fra hele holdet med udvalgsformanden Frank Frederiksen i spidsen – de befinder sig i øjeblikket på træningslejr sydpå – den nye sæson står for døren og træningen må
passes.
Af øvrige resultater kan nævnes at vort stærke seniorhold vandt guld i den jysk fynske holdturnering. (billede)
Derudover var der mange andre resultater her kan nævnes at Deam Kjær Hansen og brødrene Kristian og Morten Damsgaard vandt supercuppen i DGU`s turnering.
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Fremtiden ligger jo i ungdommen, og det er her, vi henter vore talenter fra. Som nævnt så taler vi om at juniorafdelingen næsten tæller 100, og det er rigtig flot, da det også er målet.
Der er her tale om en meget aktiv afdeling, hvor aktiviteten og entusiasmen er stor – det er
også her man som forældre har lov til at have lidt ambitioner på sine børns vegne. Året har
været fyldt med gode aktiviteter såsom sommer camp, familiematch og for de helt skrappe
var vi værter ved en ranglisteturnering for de bedste juniorer i Danmark, en stor succes, som
bliver gentaget den 26. maj i år.
Begynder/kanin
Igen i 2011 har der været utrolig travlt, når vi er så heldige at kunne få klubben fyldt op, og
udlignet den naturlige afgang der er og ikke alle har en golfmæssig uddannelse, så siger det
sig selv, at der skal en del igennem uddannelsen. Der satses stadig på, at begyndere får lært
at deltage i turneringer så derfor prioriteres kaninmatcherne højt, og her har der været stor
deltagelse i kaninmatcherne om tirsdagene. For at gøre disse tirsdage endnu mere populære,
så har bestyrelsen besluttet, at disse matcher skal være kontingentfri, da det er et must at så
mange som mulig for etiketten ind fra starten.
Som noget nyt har udvalget udarbejdet et mere sammenhængende intro-forløb, som skal gøre det lettere for nye medlemmer i klubben.
Vi husker vel alle vor kanintid med glæde og stor respekt for de hcp. spillere der fulgte med
rundt, jeg vil tro der er en del, som skylder nye kaniner lidt, så derfor meld jer til, som hcp.
spillere om tirsdagen, det kan være ret så fornøjeligt. Der vil også løbende blive mere information til kaninerne, for at sikre at alle er opmærksomme på tilbuddene.
Turneringsudvalgets aktiviteter.
Er nok klubbens mest populære, det er her man giver de bedste tilbud med spændende turneringer og flotte præmier. I 2012 har der været en meget flot deltagelse – lige fra åbningsturneringen med 180 deltagere og så fremdeles en flot opbakning fra medlemmerne, ikke
mindst EventyrUgen hvor der i alt deltog op mod 700 golfspillere, som havde nogle gode og
spændende dage på Eventyr.
Turneringsprogrammet er lige nu lagt på hjemmesiden og den vil traditionen tro komme ud i
papirform i klubladet, igen nogle flotte tilbud, som vi glæder os til at præsentere jer for.
Desværre bliver der ingen LET i 2013, som vi ellers havde gået og puslet med. LET fra
London har været på besøg, og var begejstret for banen og hele projektet, som vi havde aftalt, skulle laves i samarbejde med Odense Golfklub og køre over en 3 årig periode på skift
mellem de 2 klubber, vi havde troet det havde været af så stor interesse at have LET i Odense fast, hvert år at kommunen ville være med på den, men de kr. 750.000, som kommunen
skulle forpligte sig til, ser man ikke mulighed for på nuværende tidspunkt, en sådan LET koster kr. 3 mio om året.
Der arbejdes stadig med terminerne 2014-15 og 16.
Klubber i Klubben
De store obligatoriske klubber i klubben, onsdagsdamer, torsdagsherrer og mandagsklubben,
har som altid vist sig kreative og gode til at samle medlemmerne, der er fuld aktivitet på de
respektive dage.
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Mandagsklubben, som spiller hele året, har formået at blive én af de største sammen med
torsdagsherrerne, og onsdagsdamerne arbejder ihærdigt for at få nye med.
Det skal også nævnes at dameklubben i år er værter for jubilæums finalen i Pink Cup, hvor
der samles finalister fra hele landet, der vil være flere arrangementer hen over året, som støtter formålet.
Dirigenten udbad sig kommentarer/spørgsmål til beretningen.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål, og bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

Ad 3: Fremlæggelse af regnskab med revisorpåtegning samt budget for næste
regnskabsperiode
Leib Falk Hansen fremlagde klubbens regnskab for 2011.
Driftsresultatet for perioden udviste et overskud på kr. 143.677,00, og klubbens egenkapital
udgør pr. 31. december 2011 kr. 989.705,00.
Kirsten (medlemnr. 421) forespurgte på udgiftsposten kr. 31.250,00 - sponsorat. Formanden
oplyste, at der er tale om et sponsorat til Marlene Jørgensen.
Niels Ibsen (medlemnr. 1) roste det aflagte regnskab, og ønskede en kommentar til nedgangen i green fee indtægter sammenholdt med 2010. Leib Falk Hansen gjorde opmærksom på,
at regnskabet for 2010 omfatter 5 kvartaler, og er således ikke direkte sammenlignelig, men
der er tale om en betydelig nedgang i green fee indtægten i 2011, som umiddelbart må tilskrives den økonomiske krise i samfundet.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad 4: Indkomne forslag
Dirigenten oplyste, at der ikke er indkommet forslag til den ordinære generalforsamling.

Ad 5: Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen samt valg af 2 suppleanter
Formanden oplyste, at der til bestyrelsen skal vælges 4 medlemmer. På valg er Michael
Mørk, Ole Almind Mortensen, Lars Elbrønd og Jens Peter Henriksen.
Michael Mørk modtager ikke genvalg. De tre øvrige medlemmer er indstillet på at modtage
genvalg.
Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen valg af Lene Thomsen.
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Dirigenten forespurgte, om der var andre forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, hvilket
ikke var tilfældet. De foreslåede kandidater blev herefter enstemmigt valgt.
Vedrørende valg af suppleanter oplyste formanden, at bestyrelsen foreslår Arne DirchingHolmfeldt som første suppleant og Michael Mørk som anden suppleant.
Dirigenten forespurgte, om der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet, og de to personer
var herefter valgt som første og anden suppleant.

Ad 6: Valg af revisor
Formanden oplyste, at bestyrelsen foreslår Jens Ole Andersen som klubbens revisor. Dirigenten forespurgte, om der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet, hvorefter Jens Ole
Andersen enstemmigt blev valgt.

Ad 7: Eventuelt
Der var ingen, der ønskede ordet under Eventuelt, og dirigenten takkede herefter for god ro
og orden på generalforsamlingen.

Formanden sluttede med at takke Michael Mørk, som afgående bestyrelsesmedlem, for den indsats
han har ydet i bestyrelsen, og bød velkommen til Lene Thomsen som nyt bestyrelsesmedlem. Formanden bad herefter forsamlingen rejse sig og udråbe tre hurra for klubben.
Der deltog 74 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Henrik Bornebusch
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