
 

 

Odense Golfklubs bestyrelses beretning 2016 
 

Denne års beretning fra bestyrelsen i Odense Golfklub indeholder en tekst fra sekretariatet, 

greenkeeperne og trænerteamet samt tekst omhandlende strategiområderne: økonomi, medlemmer, 

udvalg, kommunikation og sponsorer. 

Bidragsydere til beretningen: 

Bestyrelsesmedlemmerne Rud Thomsen, Lars Rex, Vibeke Bechtold og Mogens S. Hüttel samt 

Golfmanager Hans Henrik Burkal, Chefgreenkeeper Jack Rasmussen og Cheftræner Morten Beck. 

God læselyst 

Tina Maria Lund Kristensen 

Formand for Odense Golfklub  

 

Indledning 

Året 2016 har været beriget med mange glade golfspillere, golfturneringer og aktiviteter.  

Siden sidste beretning er der ændringer blandt personale i sekretariatet og i greenkeeperstaben.  

Forpagtere i både Golfshop og Restaurant er ligeledes nye i Odense Golfklub. 

Bestyrelsens har også budt velkommen til et nyt bestyrelsesmedlem Jan Hansen, der er Finanschef i Odense 

Havn efter Tony Jul Haugsted-Jakobsen valgte at udtræde af bestyrelsen.  

Det betyder at der siden sidste beretning er mange nye ansigter som fremover vil være en del af Odense 

Golfklub.  

Strategien som bestyrelsen arbejder efter er stadig med udgangspunkt i at: ”Vi gør det der er bedst for de 

fleste”. Der drages omsorg med rettidigt omhu for Odense Golfklub som helhed samtidig med at der sikres 

et økonomisk grundlag for de handlinger der foretages. 

Odense Golfklub er beriget med rigtig mange medlemmer med rigtig mange aktiviteter. Det har en stor 

betydning. Stor tak til de mange frivillige, der hjælper og støtter om Odense Golfklub. 

2017 er året hvor endnu en golfbane på Fyn bliver indviet. Odense Golfklub vælger at se det som et aktiv 

for Fyn, et kommende samarbejde og eventuelt flere gæster til øen og til Odense Golfklub. 

Det er også året hvor Odense Golfklub runder 90 år og dette jubilæum vil blive markeret sidst i juni måned. 

Mere om jubilæets afvikling vil kunne læses på hjemmesiden og på opslagstavlen. Bemærk årsmærket er 

allerede markeret med de 90 år. 

 

 

 

 

 



 

Baneoptimering 

For snart to år siden besluttede bestyrelsen at få udarbejdet en Masterplan for optimering af Odense 

Golfklubs anlæg. Baggrunden var et ønske om at fremtidssikre banen til glæde for både medlemmer og 

gæster, men havde også en mere alvorlig baggrund. 

I 1980 hvor Odense Golfklubs baneanlæg ved Hestehaven blev anlagt, var økonomien begrænset, og dette 

afspejler i dag kvaliteten af det daværende anlægs arbejde. 

Jordbundsanalyser viste at der i dræningslaget på greens var betydelige mangler, og med udsigten til at det 

kunne blive svært at vedligeholde den standard Odense Golfklub var vant til entreredes med banearkitekt 

Philip Spogárd, der på sit cv har Himmerlands, Langesø Golfs og Vejle Golfklubs baneanlæg.  

Den 26. februar 2015 blev der afholdt et velbesøgt medlemsmøde omkring Projekt Baneoptimering hvor 

banearkitekt Philip Spogárd ved hjælp af udvalgte huller beskrev ambitionerne omkring udvikling og 

optimering af Odense Golfklubs anlæg. De tekniske udfordringer ved at anlæggelse et golfhul blev også 

præsenteret, ligesom der var en gennemgang af de foretagne jordbundsanalyser og prøver fra greens. 

Ved generalforsamlingen i marts 2015 blev planerne godkendt, og forventningen var, at det indenfor en 

overskuelig fremtid ville være muligt at præsentere Odense Golfklubs medlemmer for en plan med en 

økonomi der gjorde det muligt at gennemføre et projekt involverende alle 27 huller med nye greens og 

teesteder.  

Siden da har der været arbejdet målrettet med projektet. Mange møder er afholdt om projektet med 

Odense Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Nyt Odense Universitetshospital mm. 

Godkendelser, tilladelser og mulighederne for jordtransport ind i området, arbejdes der med og der 

afventer at myndighedsbehandlingen færdiggøres. Det er et langsommeligt arbejde, der skal ligge til grund 

for det videre arbejde, som omhandler de dertil knyttede omkostninger, planlægning og styring af 

projektet. 

Der er mange positive udsagn om projektet, hvorfor bestyrelsen er positiv indstillet. Desværre betyder det 

at det ikke har været muligt at udarbejde et konkret projekt som Odense Golfklubs medlemmer kan tage 

stilling til på nuværende tidspunkt. 

Hestehaven 

Odense Golfklub så ind i endnu en udfordring da tilfartsvejen, Hestehaven, blev lukket. Det skabte stor 

bekymring og der blev målrettet arbejdet på en løsning i samarbejde med Odense Kommune. 

Resultatet er at et enigt byråd besluttede den 12. oktober 2016 at Hestehaven genåbnes for tilkørsel til 

Odense Golfklub fra begge sider. Odense Kommunes planlægning er at etablering vil foregå i september 

2017. Der er stor tilfredshed med samarbejdet og Odense Kommunes håndtering af denne sag, der er en 

løsning til glæde og gavn for både medlemmer og gæster. 

Renovering 

Bestyrelsen undersøger mulighederne for renovering af Odense Golfklubs hovedbygning. Projektet der er 

stærkt tiltrængt, er igangsat med at afdække muligheder og søge midler. 

Odense Kommune har en årlig pulje, hvor der blev bevilliget midler til udskiftning af vinduerne på 1.sal, og 

til udvendig maling. Derudover arbejdes der på fondsmidler til en optimering af husets indre, både i forhal, 

restaurant og øvrige lokaler. 

 



 

Økonomi 

De overordnede strategier og mål for Odense Golfklub er forankret i en stærk økonomi, der blandt andet 

muliggør investeringer og god medlemsservice. Bestyrelsen i Odense Golfklub har derfor stor fokus på 

økonomien såvel regnskabsmæssigt som likviditetsmæssigt.  

En sund økonomi, der er kendetegnet ved en god balance mellem indtægter og udgifter 

En god balance medfører et regnskabsmæssigt overskud, der gør det muligt at være medfinansierende på 

fremtidige projekter. 

En god likviditet, der muliggør investeringer i golfbaneanlægget samt bygninger, samtidig med at Odense 

Golfklub afdrager på den langfristede gæld 

Mål vedrørende økonomi 

 Øge indtægterne med 3-5 % hvert år 

Har ikke været muligt i 2016, hvilket primært skyldes en stor afgang af medlemmer, og færre nye 

medlemmer. I 2017 arbejdes der målrettet mod hvervning af flere prøvemedlemmer og nye ordinære 

medlemmer. 

 

 Økonomisk styring af Odense Golfklubs udgifter. 

Udgiftssiden følges på tætteste hold året igennem, således det hele tiden er muligt, at styre 

omkostningerne. 

 Være konkurrencedygtig med andre golfklubber på kontingent og medlemsservice. 

Udviklingen i kontingentet er på samme niveau, som øvrige Fynske golfklubber. Medlemsservice 

prioriteres ved en øget åbningstid i sekretariatet i sæsonen 2017. 

Regnskab 2016 

Odense Golfklub har en sund økonomi med god balance mellem indtægter og udgifter. Resultat for 2016 

udgør kr. 675.205, og er dermed for anden gang i de sidste fire år under én million, som fremgår af 

nøgletallene. Bestyrelsen har en bevågenhed og fokus på regnskabets resultater. 

Likviditetsmæssigt i 2016 viser et overskud på kr. 416.657, hvilket skyldes en investering, som er sidste 

honorar til banearkitekt, beløbet udgør kr. 129.021.  

Budgetterede investeringer i 2017  

Det er Odense Golfklubs mål at opretholde den gode økonomi således, at der bliver midler til at investere 

for, hvilket i 2017 begrænses til en stigning på leasingomkostningerne til maskiner. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Økonomiske nøgletal 

År   2012  2013  2014  2015  2016 

 Budget 

2017 

                        

Indtægter    9.162.131    

        

9.036.916    

       

9.686.008    

    

9.765.236    

      

9.410.431  

  

9.605.180 

Udgifter   -6.172.844    -6.676.464    -7.521.179    -7.479.632    -7.717.905  

  

  -8.538.678 

Afskrivninger   -816.217    -754.320    -864.148    -837.244    -795.515  

  

-725.765 

Renter       -719.859       -390.713     -312.603    -302.507    -221.806  

  

-239.744 

Resultat   

    

1.453.211    

     

1.215.419    

          

988.078    

    

1.145.852    

         

675.205  

  

100.993 

                        

Likviditetsoverskud   

        

1.647.007    

           

529.856    

       

1.939.298    -1.689.317    416.657  

  

-574.212 

                        

Aktiver   

      

29.676.908    

      

29.909.888    

     

30.779.698    

  

30.913.942    

    

30.536.811  

  

29.235.810 

Langfristet gæld   

      

17.472.938    

      

16.426.051    

     

15.783.241    

  

14.005.207    

    

13.093.562  

  

13.763.326 

Kortfristet gæld   

        

4.181.644    

        

4.246.090    

       

4.770.634    

    

5.537.060    

      

5.396.367  

  

4.324.275 

Egenkapital   

        

8.022.326    

        

9.237.745    

     

10.225.823    

  

11.371.675    

    

12.046.881  

  

12.147.874 

Kilde: Odense Golfklubs regnskab og budget for 2017 

 

Udskiftning af maskinpark 

Der er udarbejdet en plan for udskiftning af Odens Golfklubs maskinpark.  

Baggrunden for, at bestyrelsen igangsatte en plan for udskiftning af hele maskinparken over en flerårig 

periode til en samlet værdi på små 8 mio. kr. med de største investeringer i 2015 og 2016, var en temmelig 

nedslidt maskinpark.  

Beslutningen om at udskifte maskinparken gjorde, at Odense Golfklub i 2015 fik et likviditetsmæssigt 

underskud på over 1,5 millioner, mens det i 2016 blev ændret til et likviditetsoverskud på kr. 416.657. 

Denne forbedring effektueres af, at maskinerne nu i stedet leases.  

Målet med den løbende udskiftningen hen over en årrække, skal være med til at sikre en maskinpark af 

sikre, driftssikre og miljøvenlige maskiner, der muliggør den nødvendige og optimale pleje og pasning af 

golfbaneanlægget 

 

 

 

 



 

Medlemmer 

I DGU er der organiseret 190 klubber der i 2016 har oplevet en meget beskeden fremgang på i alt 223 

medlemmer som først og fremmest er betinget i antallet af fleks medlemmer.  

I Odense Golfklub er erfaringen i 2016 at der skal arbejdes på at tiltrække og fastholde medlemmer. På 

trods af et velbesøgt Golfens Dag arrangement, hvor mange nye medlemmer blev tilmeldt ordningen om 

prøvemedlemsskab, har vi ved indgangen til året 2017 måttet konstatere et let vigende medlemstal, hvilket 

også kan ses på indtægtssiden. 

Som en af landets ældste golfklubber med en stor seniorafdeling vil der naturligt være et større ”aftræk” 

alene betinget i alder, og dette kan ikke opvejes af at der i de seneste år har været en god vækst i gruppen 

af unge spillere. Det gælder også for Odense Golfklub, at vi har svært ved at tiltrække og fastholde gruppen 

af +45-årige der har travlt med såvel familie som erhverv. Nemme løsninger findes ikke, så troen på at det 

gode budskab spredes når Odense Golfklubs medlemmer beretter om fornøjelsen ved at være medlem 

netop her.  

Bestyrelsen gennemførte i årets løb en undersøgelse om Odense Golfklubs medlemmer ønskede at indgå i 

et samarbejde med andre golfklubber på Fyn, hvor man for et merbeløb til kontingentet skulle kunne få frit 

spil på andre baner. Dette blev nedstemt, men det mangeårige fynske greenfee samarbejde fortsætter 

uændret. 

2016 var så året hvor vi i Odense Golfklub ændrede fra farvede teesteder og overgik til metermarkeringer. 

Baggrunden for denne ændring, er ud fra erfaringer der har vist, at der opnås et bedre flow på banen når 

der ikke traditionelt spilles fra det teested ”man altid har spillet fra”. Med alderen sker der en naturlig 

reduktion i svinghastigheden og det er derfor sværere at nå ”greens i regulation”, hvorved noget af glæden 

ved spillet mistes. Erfaringerne med metermarkeringer har for mange været gode, hvorfor denne ændring 

fastholdes til glæde for forhåbentlig mange. 

Ved årets slutning blev der afholdt et velbesøgt Café møde, med temaer til diskussion. Bestyrelsen takker 

for de mange input som der arbejdes videre med. Greenkeeper Thomas Petersen spillede hygge musik 

imens der blev serveret gløgg og æbleskiver. En hyggelig og stemningsfuld aften. 

Udover disse medlemsaktiviteter har bestyrelsen igen i 2016 været rundt og besøge klubber i klubben hvor 

der er god lejlighed til gensidig orientering. Dette betyder også at der ved det årlige opsamlingsmøde med 

formændene er en god viden om aktiviteter og ønsker. 

Odense Golfklubs Årsmagasin er ved at være klar og der skal lyde en stor tak fra bestyrelsen til de mange 

der også i 2016 har medvirke til skabelsen af dette.  

 

 

 

 

 

 



 

Udvalg  

Det er Odense Golfklubs mål at tilgodese alle udvalg ligeværdigt og medvirke til at fremme de sociale og 

sportslige relationer. 

Odense Golfklub har fem udvalg og en regionsgolfansvarlig: 

Begynder-, Elite-, Handicap-, Junior- og Turneringsudvalg, samt en koordinator, der er ansvarlig for 

regionsgolf i alle rækker. Derudover er der fem ”klubber i klubben”: Mandagsseniorer, Onsdagsdamer, 

Torsdagsherrer, Bjørnebanden og Klub 37.  

Udvalgsarbejdet er en vigtig del af Odense Golfklub, hvorfor der er stor respekt for og kontakt til alle 

udvalgene.  

Det er en stor udfordring at tiltrække og fastholde tilstrækkeligt engagerede udvalgsmedlemmer, og det er 

vigtigt, at der er en god og kontinuerlig dialog mellem udvalgene og bestyrelsen. Uden alle de frivillige ville 

det være svært at holde et så stort og aktivt niveau.  

Bestyrelsen deltager i et af klubber i klubbens månedsmøder for at holdte tæt kontakt og give samt få nye 

informationer fra de mange medlemmer, der er med i Klubber i klubben. Bestyrelsen vil gerne mødes årligt 

med alle udvalgene for at formidle bestyrelsens tanker og få ideer med retur til bestyrelsen.  

I oktober 2016 blev det årlige møde afholdt med repræsentanter for alle udvalg, klubber i klubben, 

medarbejdere og bestyrelse.  

Det var igen et meget informationsrigt møde, hvor alle fik informationer om, hvad der sker i Odense 

Golfklub og delte gode ideer med hinanden. Der var enighed om, at dette årlige møde er vigtigt at 

fastholde.  

Turneringsudvalget 

Turneringsudvalget har som vanligt stået for de hjemlige turneringer og der har været stor tilslutning til alle 

arrangementer, som er forløbet upåklageligt. Turneringsudvalget får i øvrigt stor ros fra DGU og 

Elitespillere fra alle golfklubber i forhold til deres arbejde i forbindelse med afviklingen af kampe i 

Danmarksturneringen.  

Stiften Golf Cup 2016, der altid afholdes i uge 30, var en god uge, med masser af glade golfspillere. Der er 

plads til flere deltagere hvorfor arrangementet evalueres hvert år.  

Regionsgolf 

Regionsgolfen har fungeret upåklageligt i 2016. Ny koordinator for regionsgolf, Ib Voss har arbejdet 

målrettet og gjort en stor indsat der har skabt resultater. Holdkaptajnerne har været inviteret til møde før 

sæsons begyndelse og efter sæsonen til evaluering, til brug for den kommende sæson i 2017.  

Odense Golfklub har deltaget med 13 hold, 9 aldersbetingede hold, senior, veteran og superveteran, samt 

fire handicapbetingede, A, B, C og D. Alle opnåede flotte resultater.  

Der er afholdt et regionsmødet for Vest-kredsen hvor Odense Golfklub forsøgte at få ændret ugedagene 

hvor der skal spilles regionsgolf turneringer, til at mandag ikke skulle være en fast turneringsdag, men at 

det kunne vælge valgfrit for den enkelte golfklub, hvilken dag i ugen de enkelte matcher ønskes afviklet.  

Odense Golfklub ønsker at gøre brug af søndag eller fredag eftermiddag, hvor der er færrest 

tidsbestillinger. Da der ikke var enighed om disse spilledage, vil der fra Odense Golfklubs side opfordres til 

disse turneringer spilles hvor der er færrest tidsbestillinger. 



 

Alle udvalg og klubber i klubben i Odense Golfklub er vigtige.  

Bestyrelsen har dog valgt at have et særlig fokus på begynderudvalget og juniorerne, hvor det har en stor 

betydning omkring aktiviteter, udvikling og et fortsat medlemskab i Odense Golfklub. 

Alle udvalgenes og klubber i klubbens forretningsordener med opgavebeskrivelser og angivelse af 

udvalgsmedlemmer er tilgængelige på Odense Golfklubs hjemmeside. 

Begynderudvalget  

Begynderudvalget har arbejdet med at justere månedsafslutningerne så nye medlemmer har fået 

indarbejdet forskellige turneringsformer, som giver mulighed for lettere at indgå i Klubber i klubben 

efterfølgende samt danne sociale netværk. Dette ses også i samarbejdet i Klub 37, som er for alle 

medlemmer over handicap 36.  

I 2017 vil der måske blive endnu mere fokus på nye medlemmer samt fastholdelse idet DGU har sat dette 

på deres dagsorden og tilbyder kurser og rådgivning for klubbernes begynderudvalg. Odense Golfklub 

anbefaler vores begynderudvalg at indgå i dette. 

Eliten  

Eliten har i 2016 haft et blandet år hvor målsætningerne for såvel damer som herrer ikke blev helt opfyldt. 

Til gengæld har der været flotte resultater individuelt  

Odense Golfklubs elitespillere udviste igennem hele sæsonen en god træningsindsats, hvilket gav afkast til 

især tre af truppens spillere. Tre DM-medaljer blev vundet af spillere fra Odense Golfklub, Hans Peter 

Jacobsen vandt guld ved DM senior, Tony Jensen vandt sølv ved samme mesterskab mens Helene Hviid 

Jørgensen vandt bronze ved DM hulspil. 

Igen i år blev nogle af de dygtigste juniorer en del af elitetruppen. Eliten har en bred trup fordelt over alder, 

hvilket giver gode træningssamlinger og rigtig god mulighed for sparring på tværs af både alder og niveau, 

noget der kommer dem alle til gode.  

Elitespillerne er gode til at deltage og hjælpe ved diverse arrangementer i Odense Golfklub, det er hyggeligt 

og meget givtigt. Elitespillerne møder medlemmer, gæster og potentielt kommende nye medlemmer med 

positivitet og smil. 

Det er vigtigt at Eliten kendes af medlemmerne, ligesom det vil være godt hvis flere medlemmer kommer 

og støtter eliten, når der er DGU turneringer.  

 

Juniorerne  

Juniorernes mange gode initiativer, er en stor glæde. Det er også meget tilfredsstillende at der er god 

tilslutning til medlemskabet der tilbydes unge med studiekort. 

Juniorerne har haft en forrygende sæson både i forhold til mange forskellige aktiviteter og ikke mindst 

mange flotte resultater i forskellige turneringer. Der er registreret 67 juniorer i Odense Golfklub, som 

deltager på forskellige niveauer, holdmæssigt og individuelt med mange flotte resultater til følge. 

For 3. sæson i træk steg aktivitetsniveauet i juniorafdelingen. Mere end 35 juniorer repræsenterede 

Odense Golfklub i diverse turneringer på forskelligt niveau. Juniorernes handicap er forbedret markant hen 

over året som følge af intensiv træning og spil på banen. 

Ud over individuel deltagelse i Trefor Fyn Tour, Junior Distrikts Tour deltog juniorerne også for første gang 

med fem hold i DGU’s juniorholdturnering. Det ene U22A hold nåede landsfinalen og fik sølv. Tillykke til 



 

Pernille, Emil Glue og Søren. Juniorerne var også repræsenteret i DGU’s shortgame landsfinale hvor det 

ligeledes blev til sølv. Tillykke til Magnus. 

Vores bedste juniorer deltog i adskillige ranglisteturneringer med pæne placeringer. Året blev rundet af 

med en meget flot placering på den internationale scene i Berlin, af Emil Løvstrup.  

Juniorerne måtte kapitulere i den 2. udgave af ”Slaget om Odense” mod Odense Eventyr, men ser frem til 

revanche i 2017.  

Sjov Sommergolf Camp blev igen en succes hvor det sociale var i højsæde på tværs af alder og niveau. 35 

glade juniorer gik på sommerferie med en god oplevelse i bagagen. 

Igen i 2016 var alle vores turneringsspillere klædt i flot Odense Golfklub tøj takket være et fint sponsorat. 

Der bliver lagt mærke til juniorerne og deres optræden, som altid er rigtig god opførsel. 

Fire juniorer deltog på DGU’s Talentcenter og flere af vores juniorer har igennem vinteren trænet fysisk 

med Golf Fitness samt indendørs træning i SimGolf.  

Odense Golfklub har fået tilgang af juniorer fra flere fynske klubber. Juniorer som har hørt hvad der sker i 

Odense Golfklub. Endnu et tegn på at Odense Golfklub er på rette vej i juniorarbejdet.  

Opbakningen fra forældre, bedsteforældre og sponsorer er fortsat støt stigende og året blev afsluttet med 

over 70 deltagere til juniorafslutning. 

Det er positivt at se en meget stor opbakning fra forældregruppen, samtidig med tilgang af nye golfspillere 

fra andre fynske golfklubber.  

Odense Golfklub er rigt repræsenteret ved alle Fynske juniorturneringer og deltager også i turneringer 

udenfor Fyn. Juniorudvalget har desuden stor succes med kommunikation via Facebook. 

Der venter et spændende 2017, hvor Odense Golfklubs juniorer vil være forberedt bedre end nogensinde. 

 

Kommunikation  

I løbet af året er udsendt nyhedsbreve fordelt med 18 ”Hollufgård up date” og 17 udgaver af ”Kort Nyt”, og 

omkring 2000 er registreret som modtagere af disse nyhedsbreve. 

Hjemmesiden ”www.odensegolfklub.dk” er flittigt besøgt hen over året - i 2016 har siden haft 229.029 

besøg, hvoraf 20.835 var unikke besøgende. 

Ny hjemmeside er der arbejdet med i en længere periode. Den kommende sæson vil være tiden hvor 

resultatet kan anvendes og siden er i brug.   

 

 

 

 

 



 

Sponsorer  

Odense Golfklub takker de mange faste sponsorer, som Odense Golfklub kan tilbyde profilering på mange 

fronter. Samarbejdet med sponsorerne fungerer godt med respekt for ønsker og krav, hvilket udmønter sig 

i god profilering og resultater. 

Der arbejdes med flere nye muligheder for sponsorer, hvor et sponsorat kan tilpasses den enkelte sponsor. 

Som eksempel er P skilte ved parkeringsarealer en succes. Både nye sponsorer og værende sponsorer, har 

vist interesse og ønsker P skilte i sponsoratet. P skiltningen har dermed øget sponsorindtægterne. 

Der er selvfølgelig også goder til de der er sponsorer i Odense Golfklub. 

I 2016 afviklede Odense Golfklub flere sponsor arrangementer, blandt andet virksomhedsbesøg og 

golfturneringer.  

Sommeren 2016 blev de golfspillende sponsorer inviteret til golfturneringer, hver den første fredag i 

sommer månederne på Pilebanen. Der var god tilslutning, hvorfor sponsorer i 2017 vil blive inviteret til fem 

sponsor golfturneringer hen over sommeren, igen fredage på Pilebanen. Afsluttende turnering afholdes 

medio september på Holluf Park. 

Odense Golfklub tilbyder også annonceringsmuligheder i Odense Golfklubs Årsmagasin, som udkommer i 

marts måned. Årsmagasinet når ud til rigtig mange, da alle medlemmer i Odense Golfklub får tilbudt 

Årsmagasinet og eksterne samarbejdspartnere samt øvrige interessenter får tilsendt Årsmagasinet. 

Bestyrelsen vil gerne takke alle samarbejdspartnere og sponsorer, som gør det muligt at passe og pleje 

Odense Golfklub på bedste vis. 

 

Sekretariatet  

Golfmanagerens daglige opgave er at lede Odense Golfklubs personale. 

Det daglige sekretariat bemanding og samarbejde er mellem Golfmanager og golftrænerteam samt 

bogholder. Det giver mulighed for rigtig god sparring. 

Sekretariatets arbejder efter et årshjul. Fordeling mellem arbejdsopgaver og arbejdsområder er 

sæsonbestemt. Regnskab og budget er hovedområderne, der er styringsredskabet for de handlinger og 

tiltag der arbejdes med. Sponsor arbejdet er ligeledes et prioriteret og vigtigt område at pleje og tiltrække.  

Odense Golfklub har i den kommende sæson ændrede åbningstider på hverdage i sekretariatet. 

Medlemmer og gæster vil have en reel mulighed for at møde medarbejderne. Derudover er der selvfølgelig 

fortsat mulighed for en kontakt via mail eller telefonisk for aftale af et mødetidspunkt. 

I december 2016 blev Margit Madsen ansat i sekretariatet efter Vivi Biermann valgte at gå på pension. 

Margit Madsen kommer fra en stilling, som forretningsfører i Sct. Knuds Golfklub.  

Stor tak til Vivi Biermann for hendes indsat og et varmt velkommen til Margit Madsen, der vil varetage 

bogholderiopgaverne fremover samt være en god sparring i sekretariatet.  

Forpagtere 

Ved årets udgang i 2016 takkede vi af med Lars Wollesen, restauratør i Odense Golfklub for et godt 

samarbejde gennem 15 år med at blive udnævnt til æresmedlem i Odense Golfklub.  



 

Januar 2017 bød Odense Golfklub velkommen til René Pedersen som har overtaget forpagtningen af 

restauranten og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. Gennem januar måned bød René 

velkommen med en hilse på reception med morgenkaffe og brød. Rigtig mange viste interesse for 

tilbuddet. 

Golfshoppens første sæson i 2016 har været positiv. Det vidner om et godt samarbejde med klubber i 

klubben og en god service til både gæster og medlemmer. 

Restauranten og Golfshop samarbejder positivt med sekretariatet, til glæde og gavn for medlemmer og 

gæster. 

 

Greenkeeper  

Greenkeeperteamet 2016 har været bemandet af syv greenkeepere; Lars Drejergaard, Hans Larsen, Jesper 

Skogemann, Esben Mikkelsen, Thomas Pedersen, Kenneth Rungsted og Jack Berlin Rasmussen. 

Greenkeeper Hans Larsen blev i 2016 udlært greenkeeper, og er en del af teamet fremover. Efter fire år i 

lære resulterede svendeopgaven, helt i top på 12.  

Greenkeeper Signe Møller var ansat først på året og hvorefter greenkeeper Kenneth Rungsted, der tidligere 

har haft ansættelser i Blommenslyst- og Svendborg Golfklub, blev ansat.  

House keeper Anders Riishøj og Servicemedarbejder Damir Alispahic varetager det daglige vedligehold 

både i hovedbygningen og øvrige bygninger og områder. 

I 2016 har Odense Golfklub haft to medarbejder ansat i flexjob med 12 timer om ugen. Opgaverne har 

været at renholde buggy samt vedligeholde service pladserne på banen.  

Odense Golfklubs greenkeeperteam er positiv indstillet overfor Odense Kommune i forbindelse med at 

borgere har behov for praktikperioder.  

2016 har været en super sæson, med det helt rette vejr til at pleje baneanlæggene. Greenkeeperteamet er 

tilfredse med resultatet og konkluderer at golfbanelæggene har været veltrimmet i stort set hele sæsonen. 

Med bevidsthed omkring at nødvendige vedligeholdelses opgaver kan være til gene for golf spillet, 

tilstræbes det at genere så få som mulig uden at det forringer effektiviteten i arbejdets udførelse. 

Der har gennem hele sæsonen været fokus på at forbedre forgreens samt få golfspillere til at betragte 

forgreens som en del af greenområdet. Målet er at skabe en super lækker forgreen. Det optimale er der 

hvor der kan blive tvivl om man er på green. Resultatet er rigtig godt og det forsætter ind i den kommende 

sæson.  

Miljø er i fokus hos greenkeeperne og der arbejdes på at minimere og substituere hvor det er muligt af 

hensyn til naturen og omgivelserne.  

Både miljø- og energitiltag i Odense Golfklub er grunden til at der er indsendt til og søgt om DGU´s årlige 

miljøpris. Der er fokus på at være på forkant med både de miljøvenlige løsninger og lovgivningen. 

Vinterperioden prioriteres beskæring og fældning af træer, vedligehold af maskiner, opretning og udvidelse 

af 9. tee på Pilebanen, samt male og vedligeholds arbejde. 

I samarbejde med firmaet Hede Danmark er der fældet en del poppel træer på Holluf Park ved hul 1-14-17-

18 og Pilebanen ved hul 7. Det betyder at ege-bøge træer kan udvikle sig. Poplerne flises og anvendes som 

brændsel til varmeproduktion. 



 

Trænerteamet   

Golftrænere nyder at arbejde med talentfulde spillere, som leverer gode resultater i Danmark og ligeså 

meget at være centrale servicefigurer i Odense Golfklub, både når det gælder sekretariatet, vejledning ved 

køb af udstyr, afholdelse af diverse turneringer og arrangementer og selvfølgelig frem for alt, at undervise 

medlemmerne i Odense Golfklub. 

Sæsonen 2016 har budt på masser af golflektioner. Golftrænerne kan endnu engang berette om stor 

træningsiver fra medlemmerne. Odense Golfklubs juniorer bliver stadig mere og mere aktive og deres 

spillemæssige niveau er i stor fremgang.  I elitetruppen er træningslysten ligeledes stor.  

Der har også været stor opbakning til golfskoler og fællestræning. Odense Golfklubs regionshold har udvist 

stor deltagelse i golftræningen. 

Som noget nyt år, blev konceptet klub 37 igangsat. Klub 37 gik ud på, at alle medlemmer med et handicap 

på 37 eller højere blev inviteret til træning på udvalgte lørdage og søndage. Træningen blev efterfulgt af en 

Teaxas Scramble turnering på Pilebanen. Resultatet er succesfuldt og det har givet Odense Golfkluns nye 

medlemmer en masse gode oplevelser.  Klub 37 vil fortsætte i kommende sæson. 

Golftrænernes højsæson er foråret og opfordrer til at bestille træningslektioner i god tid. 

Golftrænerteamet ser frem til endnu en god sæson 2017.  

 

  

 


