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Odense Golfklubs bestyrelsesberetning 2018 
 

Indledning 
2018 har været et skelsættende år for Odense Golfklub.  

Et år med budget udelukkende til vedligehold uden investeringer til nye tiltag på golfanlæggene. Et år med 

en masse sol i sæson 2018 og en stadig velplejet og godt besøgt golfbane samt et år med nye ansigter og 

ideer. 

Odense Golfklub bød i juni 2018 velkommen til ny Golfmanager Esben Hallundbæk Hansen, som tidligere 

mest var kendt for ”Slaget om Odense” og en iderig juniorformand. 

Ideerne er ikke aftagene og budget 2018 er afløst af 2019, hvor der er prioriteret mange nye tiltag i Odense 

Golfklub. 

Bestyrelsens fornemste opgave er at have fokus på økonomi og sikre en konstruktiv investering og 

udgangspunktet er stadig på det der er bedst for de fleste. 

For at gøre bestyrelsens skriftlige beretning så informativ som muligt indeholder denne bidrag fra 

medarbejdere og udvalg i Odense Golfklub. Med fokus på at formidle en bred beretning.  

 

Odense Golfklubs golfbaneanlæg 
Gennem året har bestyrelsen informeret løbende til medlemmer omkring status på økonomi og tiltag. Året 

er brugt på at sikre et økonomisk grundlag til at igangsætte nye tiltag på golfbaneanlæggene allerede i 2019. 

Som omtalt i den skriftlige beretning for 2017 skulle sæson 2018 betragtes som et ”mellemår”, hvor det 

primært drejede sig om at vedligeholde golfanlæggene. 

Odense Golfklubs golfanlæg har i sæson 2018 været i en så fin stand at der er faldet mange rosende ord, 

både fra medlemmer og gæster, hvilket Golfspilleren i Centrum også tilkendegiver. Den gode omtale og 

golfanlæggenes fine stand skyldes et professionelt og dygtigt arbejde fra Odense Golfklubs greenkeeper. 

Særlig positivt er at greens allerede ved sæsonåbningen 2018 viste en overraskende god stand. Én af 
forklaringerne er beslutningen om at holde Holluf Park lukket gennem vinteren.  

Sæsonens meget tørre sommer har været en udfordring, både økonomisk ved et større forbrug end 

budgetteret og ved arbejdet med at optimere vandingen. 

Odense Golfklubs nye nabo Nyt OUH har stillet nogle særlige krav til Odense Golfklub. Disse krav involverer 

Driving Range, der ligger tæt op ad skel til det kommende hospital. Det skal derfor sikres, at der ikke utilsigtet 

slås bolde ind over skel. Der er allerede budgetteret og planlagt forbedringer af udslagsmåtterne, som 

samtidig vil opleves som en god nyskabelse.  

Golf med nærvær 
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Kommunikation 
I 2018 har fokus været på at kommunikationen fra bestyrelsen blev mere relevant, tydelig og direkte. På den 

baggrund er der efter bestyrelsesmøderne udsendt et kort nyhedsskriv med de relevante og væsentligste 

information om emnerne, der blev behandlet på bestyrelsesmødet. Det har givet en del positive 

tilbagemeldinger som bestyrelsen kvitterer for, ved at fastholde denne kommunikationsform. 

Odense Golfklubs Årsmagasin er ved at tage form på 6. år og vil være klar til udlevering i forbindelse med 

generalforsamlingen. Traditionen tro er Årsmagasinet igen i år fyldt med mange gode historier og oplysninger 

om Odense Golfklub. Det er en glæde at så mange bidrager til Årsmagasinet med viden og sponsorerne med 

støtte.  

Cafémødet i november havde også i denne sæson 2018 stor tilslutning. Odense Golfklubs bestyrelse 

prioriterer at fastholde denne mulighed for kommunikation på et mere uformelt niveau. På Café mødet blev 

bekendtgjort to nye team, Inspirationsteamet og Frivillighedsteamet, der skal fungere som ad hoc teams. 

Økonomi 
Ved udgangen af 2017 oplevede Odense Golfklub en væsentlig nedgang i antallet af aktive medlemmer, af 
flere årsager. 

For at sikre en fortsat sund økonomi besluttede bestyrelsen derfor at se den fortsatte udvikling i 
medlemsantallet an, og derfor indeholdt budgettet for 2018 ingen væsentlige likviditetskrævende tiltag. 

Regnskab 2018 
Realkreditlånene er nedbragt med yderligere kr. 0.9 mio., og dermed er den langfristede gæld siden 2011 
reduceret fra kr. 18,2 mio.  til kr. 11.3 mio. ved udgangen af 2018. 

Likviditetsmæssigt har Odense Golfklub på intet tidspunkt i løbet af 2018 haft et indestående i banken på 
under kr. 1,0 mio. 

Påsken 2018 var hvid af sne, hvor budgetterede indtægter faldt, sommeren var tør med masse sol, med 
yderligere udgifter til vanding, medarbejderskift, fratrædelser og ansættelser gav meromkostninger. 
Derudover færre greenfee indtægter – sommeren var i perioder var for varm til golf! 

Tilsammen forklarer det stort set forskellen mellem budgettet og det realiserede resultat på kr. 213.035 

 

Budget 2019 
Antallet af aktive medlemmer er primo 2019 præcis det samme som primo 2018, men på grund af 
forskydninger mellem medlemsgrupperne er kontingentgrundlaget lidt højere. 

Som det fremgik på generalforsamlingen sidste år, er den langfristede gæld forsøgt omlagt, således at 
afdragsbyrden kunne reduceres. Formålet var at sikre likviditet til renovering af receptionen i Odense 
Golfklub og til optimeringer af golfbaneanlægget. 

Løsningen blev, at Arbejdernes Landsbank har bevilget en kassekredit på kr. 1,5 mio., således at en del af 
afdragene på den langfristede gæld kan finansieres via kreditten. Det skønnes dog ikke nødvendigt at trække 
på kreditten i 2019, men den sikrer, at de flerårige optimeringer af golfbaneanlæggene kan gennemføres. 

Renten for en væsentlig del af den langfristede gæld er fastsat for de kommende 9 kvartaler på et lavere 
niveau end tidligere. Herefter forventes den samlede finansiering omlagt. 
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Økonomiske nøgletal: (1000 kr.) 

  Regnskab  Regnskab  Budget: 

År:  2017  2018  2019 

       

Indtægter  9.294  8.627  8.844 

Udgifter  -7.895  -7.611  -7.699 

Afskrivninger  -596  -570  -586 

Renter  -228  -233  -144 

Resultat  575  213  415 

       

Likviditetsoverskud  128  -56  -407 

       

Aktiver  29.860  29.104  28.643 

Langfristet gæld  12.171  11.217  10.251 

Kortfristet gæld  5.067  5.052  5.142 

Egenkapital  12.622  12.835  13.250 

 

Sponsorer 
2018 fastholdt Odense Golfklub sponsorindtægterne og takker for alle de gode bidrag fra sponsorer. Målet i 

2019 er at der skal gøres en særlig indsats og sætte fokus på sponsorer og aftaler, hvor målet er at højne 

gevinsten for både sponsorerne og Odense Golfklub.   

Medarbejdere i Odense Golfklub 

Sekretariatet 
2018 blev et år med flere organisatoriske ændringer i sekretariatet. Først et farvel til daværende 

golfmanager, efter 9 år i Odense Golfklub. Herefter en overgangsperiode med en konstituering, og endelig 

ansættelse af ny Golfmanager Esben Hallundbæk Hansen den 1. juni 2018. 

Sekretariatet varetages af Golfmanager, som aflastes nogle timer ugeligt med bogholderi. Prioriteringen er 

at frigøre ressourcer til den nødvendige udvikling af Odense Golfklub. 

Trænerteamet har i 2018 ydet en imponerende indsats for at sikre sekretariatets høje serviceniveau i dette 

overgangsår. 

Der er et godt og positivt arbejdsklima blandt medarbejderne i Odense Golfklub. Samarbejdet går på tværs 

af faggrupper, hvor både sekretariatet, trænerteamet og greenkeeperne er en vigtig del i Odense Golfklubs 

udvikling. Ideerne står på spring og der er plads til alle forslag.  

Odense Golfklubs to forpagtere er ligeledes medspillere på bedste vis og støtter op med gode tiltag, ligesom 

Odense Golfklubs medlemmer viser interesse og bidrager med forslag og ideer.  



4 
 

Alle henvendelser og ideer modtages positivt og med åbent sind. Nogle bliver til noget, andre til en del af 

udviklingen og nogle forbliver ved forslaget.   

Gode ideer bliver til virkelighed, det er Odense Golfklubs indgangsparti, forhal og sekretariat et godt nyt 

eksempel på.  

Din velkomst i Odense Golfklub, det første indtryk, signalerer nu åbenhed og imødekommenhed til både 

medlemmer og gæster. 

Greenkeeper 
Chefgreenkeeper Jack Rasmussen har sammen med dygtige greenkeepere og medarbejdere gjort det muligt 

at alle medlemmer og gæster har kunnet spille golf på velplejede og flotte golfanlæg. Året 2018 er ét af dem, 

der går over i historiebøgerne som det tørreste år nogensinde. Sol og sommer betyder glade golfspillere og 

det er jo lige det Odense Golfklub samler på. Greenkeeperne nyder også det gode vejr, da resultatet af 

arbejdet bliver bedre. Selv om græsset ikke groede særligt meget, har der stadig været nok at lave. Der er 

blevet vandet ganske meget, og vandingsanlæggene er blevet testet til det yderste. Der er brugt ca. 5 gange 

så meget vand som i 2017. På den baggrund må det forventes at der bliver en del flere reparationer på 

vandingsanlægget de kommende år grundet slitage. 

Greenkeeperne har udført alt det arbejde der var planlagt for sæson 2018. Fairways blev eftersået for andet 

år i træk, og der kan langsomt anes en forbedring i græsset, og med den planlagte indsats i de kommende 

sæsoner, bliver det endnu bedre. Derudover klippes forgreens på Holluf Park fire gange om ugen i stedet for 

tre. Det er med til at give en meget bedre spillekvalitet. 

Greenkeeperne vil gerne hele tiden forbedre golfanlæggene, og her er der god brug for opbakning fra 

medlemmer og gæster. Det er vigtigt at etikettereglerne overholdes, og det er vigtigt at respektere skilte, 

afspærringer og hvide streger.  

Greenkeeperne har igen i år fungeret rigtig godt. Odense Golfklubs greenkeeperelev blev færdiguddannet i 

efteråret. Det er altid positivt at arbejde med elever og være med til at give noget erfaring videre, hvorfor 

der er igangsat en proces med at finde en ny greenkeeperelev til Odense Golfklub.  

 

Trænerteamet 
Cheftræner Morten Buus Beck kan berette om stor træningsiver fra medlemmerne. Sæsonen 2018 har budt 

på masser af træning hvor både Cheftræner og Odense Golfklubs trænerelev har ydet en stor indsats. 

Juniorerne bliver stadig mere og mere aktive, og deres spillemæssige niveau er i stor fremgang. I elitetruppen 

er træningsindsatsen ligeledes stor, og trænerteamet nyder at arbejde med talentfulde spillere, som leverer 

gode resultater i Danmark. 

Golfskoler og fællestræning har også fået en stor opbakning, hvor Odense Golfklubs regionshold har vist stor 

interesse for træning. 

På begyndersiden har der igen i år været stor aktivitet. Klub 37 har været godt besøgt, og konceptet kører 

videre i 2019. Der bliver prioriteret mere fællestræning, da der er et behov for at øge de sociale relationer 

hos og mellem begynderne. 
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Trænerteamet har meget travlt ved sæsonens opstart i foråret, og derfor er der stadig lidt udfordring med 

muligheden for træningslektioner i denne periode. Det opfordres derfor til at medlemmerne booker deres 

træningslektioner i god tid. 

Trænerteamet nyder at være integreret i den service der er i Odense Golfklub. Det gælder både i 

sekretariatet, vejledning ved køb af udstyr, afholdelse af diverse turneringer og arrangementer og 

selvfølgelig frem for alt- at undervise Odense Golfklubs medlemmer.  

Forpagtere 
Odense Golfklubs forpagtere, Restauratør René Brun Pedersen og Golfshopbestyrer Ole Jørgensen er med til 

at sikre, at medlemmer og gæster oplever at Odense Golfklub lever op til vores nye motto ”Golf med 

nærvær”.  

Golfshoppen og restauranten sikrer ikke kun lækker forplejning og golfudstyr, de er også en central del af 

Odense Golfklub. Det gode samarbejde , der ydes er prisværdigt.  

Rig på initiativer kendetegner begge forpagtere. Golfshop og restaurant er naturligvis en forretning, og 

alligevel bidrages der med de mange initiativer og tilpassede tilbud til medlemmer og gæster. 

Medlemmer 
Odense Golfklub er attraktiv og der arbejdes fortsat på at fastholde samt øge antal medlemmer, der bidrager 

til Odense Golfklubs sunde økonomi. 

Mange medlemmer yder en stor frivillig indsats og hjælper rigtig mange timer i Odense Golfklub. Det er 

prisværdigt og vidner om et sundt ejerskab. Det frivillige arbejde er en forudsætning for at Odense Golfklub 

er den gode golfklub med de mange aktiviteter, medlemmer og sunde økonomi som Odense Golfklub er. 

Golfens Dag 2018 var igen en succes med mange besøgende der resulterede i mange nye prøvemedlemmer. 

På dagen besøgte TV2 Fyn Odense Golfklub, hvilket gav en god dækning på dagen. Interview af TV2 Fyn var i 

forbindelse med et indledt samarbejde med Diabetesforeningen, om hvilke betydning golfsporten havde som 

motionsform. 

Golfspilleren i Centrum giver vejledning fra medlemmer og gæster til nyttigt brug. Det er værdifulde 

oplysninger der gør at sigtet på handlinger og dermed investeringer bliver mere målrettet. Med tak for alle 

besvarelserne opfordres der til at alle fortsætter med at besvare Golfspilleren i Centrum når spørgeskemaet 

modtages. 

Særligt bør fremhæves tre store dage i sæson 2018 der illustreret Odense Golfklub på bedste vis. 

Afslutningsmatchen, Skt. Hans Aftens festen samt René og Oles ét års fødselsdagsfest. Oplevelsen var en 

fælles indsat i Odense Golfklub. To forpagtere der viser hvad det betyder at brænde igennem - ved at 

involvere sig, være konstruktive og samarbejde. Arrangementerne blev flot besøgt, der viser at vi alle er en 

forudsætning for hinanden og den gode succes. 

Nye projekter  

DGU inspirerede Odense Golfklub i 2018 til at indlede et samarbejde med Ældre Sagen i Odense der har 

24.000 medlemmer. Baggrunden er at DGU´s fokus på ”Golf Gavner”, der viser stort potentiale til at hverve 

nye medlemmer til Odense Golfklub, samtidig med at fremme den sunde livsstil. Odense Golf Klub fortsætter 

samarbejdet i 2019 med en forventning om flere prøvemedlemmer og øget medlemstal. 
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Diabetikerforeningen besøgte også Odense Golfklub, med deres medlemmer der ikke var golfspillere. Dette 

gav Odense Golfklubs trænerteam erfaring med at etablere et undervisningsprogram for helt uøvede. 

Folketinget besluttede i 2018 at stille en Forenings Pulje til rådighed for organiserede klubber. Odense 

Golfklub erfarede dette gennem Dansk Golfunion, hvorfor Odense Golfklub søgte puljemidler, som blev 

tilgodeset. Midlerne blev anvendt til at indkøbe seks begyndergolfsæt. Odense Golfklub arbejder videre med 

tilsvarende målrettede projekter.  

Samarbejde 
I sæson 2019 er der aftale med de fynske golfklubber om en greenfee på kr. 200,- på alle hverdage.  

Odense Golfklubs Erhvervsnetværk afholder morgenmøder én gang pr. måned. Det giver Odense Golfklub 

muligheder for at komme i kontakt med mange faggrupper og virksomheder, hvor gode relationer og 

samarbejder opstår. Flere af netværksmedlemmerne er sponsorer i Odense Golfklub og nogle medlemmer. 

Udvalg 
Odense Golfklub har haft seks udvalg og en regionsansvarlig i 2018, hertil kommer de fem såkaldte ”klubber 

i klubben”: Mandagsseniorer, Onsdagsdamer, Torsdagsherrer, Bjørnebanden og Klub 37. 

Det er vigtigt for sammenhængskraften i Odense Golfklub, at der er en tæt og tillidsfuld kontakt mellem 

udvalg, sekretariat og bestyrelse. Denne kontakt sikres gennem et årligt møde mellem udvalg, klubber i 

klubben, nøglemedarbejdere og bestyrelsen. Endvidere deltager et bestyrelsesmedlem mindst en gang i 

sæsonen i et planlagt udvalgsmøde. 

Turneringsudvalget/Turneringer 
Det har i alle måder været en god sæson og der har til alle turneringer været mere end 100 deltagere. 

Åbnings-og Afslutningsmatchen blev hurtigt fuldtegnet. Tuneringsudvalget har modtaget megen ros fra 

medlemmer, gæste spillere samt fra DGU omkring golfbanens tilstand og har med glæde videregivet denne 

til Greenkeeperne. En stor tak gives også til Odense Golfklubs cheftræner der har været turneringsudvalget 

en stor hjælp. 

I sæson 2019 planlægges samme antal turneringer. Derudover suppleres med en todages turnering med og 

mod Odense Eventyrgolf. 

Begynderudvalget 
2018 har været et fantastisk golfår med vedvarende tørt og solrigt vejr, hvor de nye golfspilleres handicap 

hurtig stod for fald. Ja faktisk så meget, at vi sidst på året nogle gange havde flere handicapspillere end 

begyndere til vores tirsdagsturneringer! 

I 2018 har nye golfspillere haft mulighed for at prøve Pilebanen fra sort tee sammen med en handicapspiller 

på udvalgte dage. De nye golfspillere der deltog, fik et indtryk af at spille rigtig golf, udenfor drivingrange, før 

den endelige baneprøve var bestået. 

Tirsdagsturneringer for begynderne har haft en god tilslutning. Der veksles mellem flere turneringsformer, 

shortgame, slagspil og stableford. Og sidste tirsdag i hver måned, gunstart. En stor succes, hvor hyggen og 

det sociale aspekt har været i højsædet, og den efterfølgende spisning har tiltrukket mange.                                         



7 
 

Sammen med de øvrige fynske golfklubber har begynderne også haft mulighed for at deltage i 

kaninturneringer og superkaninturneringer. Gode muligheder for at komme ud på andre golfbaner og 

afprøve færdighederne 

Eliten 
Eliten udviste igennem hele sæsonen en god træningsindsats. Det gav afkast til især Odense Golfklubs bedste 

damehold, som kronede en flot puljesejr i 1. division med en sikker sejr i oprykningsspillet imod Silkeborg 

Golfklub. Det betyder at Odense Golfklubs damer endnu en gang er tilbage i landets bedste række. 

En oprykning til Elitedivisionen giver altid lidt opmærksomhed. Dette har være en medvirkende årsag til 

Odense Golfklub i 2019 kan byde velkommen til en ny dygtig damespiller fra Kolding Golfklub.  

På herresiden rykkede Odense Golfklub desværre ned fra 1. til 2. division. Men bredden er god på herresiden, 

som betød at 3. holdet rykkede op, så Odense Golfklub nu er repræsenteret i 2.- 3.- og 4. division på 

herresiden. 

Igen i år blev nogle af de dygtigste juniorer en del af elitetruppen. Odense Golfklub 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 alle til gode. 

Eliten er gode til at hjælpe ved arrangementer i Odense Golfklub. Både på Golfens Dag hvor de tager imod 

potentielle kommende nye medlemmer med smil, eller ved den ugentlige træning på Pilebanen med de unge 

golfspillere der hjælpes rundt på golfbanen. 

Juniorerne 
Aktivitetsniveauet i juniorafdelingen var i 2018 igen imponerende. Mere end 35 juniorer repræsenterede 

Odense Golfklub i diverse turneringer på forskelligt niveauer. Deres handicap er markant forbedret hen over 

året som følge af intensiv træning og spil på golfbanen. 

Ud over individuel deltagelse i ProGolf Fyn Tour, Junior Distrikts Tour, deltog Odense Golfklub for første gang 

med fem hold i DGU’s juniorholdturnering, hvor det ene hold nåede hele vejen til landsdelsfinalen. 

Odense Golfklubs bedste juniorer deltog i adskillige ranglisteturneringer med flotte placeringer. Året blev 

rundet af med en meget en flot sejr ved klubmesterskabet for herrer, hvor det blev én af Odense Golfklubs 

juniorer, der vandt både slagspil og hulspil. Det er over 20 år siden, at en junior vinder begge titler i 

herrerækken. 

Odense Golfklub måtte kapitulere i den 4. udgave af ”Slaget om Odense” mod Odense Eventyr, men vi glæder 

os allerede til revanche i 2019. 

Sjov Sommergolf Camp blev igen en succes hvor det sociale var i højsædet på tværs af alder og niveau. 30 

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

Igen i 2018 var alle turneringsspillere klædt i Odense Golfklubs tøj takket være et fint sponsorat. Denne 

optræden bemærkes og følges altid godt op af god opførsel. 

Opbakningen fra forældre, bedsteforældre og sponsorer er fortsat støt stigende, som også viste sig ved årets 

junior afslutning hvor over 70 deltog. Der venter et spændende 2019, hvor juniorerne igen er klar til en 

fantastisk sæson med god golf og masser af hyggeligt samvær. 
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Regionsgolf 
Odense Golfklub har i 2018 deltaget med 12 hold, 9 aldersbetingede hold, senior, veteran og superveteran 
samt 3 handicapbetingende, A, B og C. 
  
Flere hold har haft en flot sæson. A-række holdet vandt slutspillet og nåede helt frem til region vest finalen. 
Senior B vandt puljen og nåede i kvartfinalen i slutspillet. DGU Superveteraner 1. division vandt vest puljen 
og fik en flot 4. plads i landsfinalen. 
 
Holdkaptajnerne har været inviteret til møde for at evaluere sæsonen til brug for den kommende sæson 
2019. En stor tak til alle spillere og holdkaptajner for en flot sæson 2018. 
 
Odense Golfklub har i sæson 2019, som noget nyt, tilmeldt et hold i den nye DGU Senior række. 
 

 
Konklusion 

Odense Golfklubs Bestyrelse har med denne redegørelse tilstræbt at belyse året 2018 og ser frem til en sæson 
2019 med udvikling, sociale arrangementer og en masse god golf. 
 
 
 
Odense Golfklubs Bestyrelse 
Onsdag den 20. februar 2019 
 
 

 


