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Odense Golfklubs bestyrelsesberetning 2019 

 

Indledning 
Det siges, at golfsporten er udfordret, og sandt er det, at aldersgennemsnittet blandt medlemmerne er 
stigende samtidig med, at ventelister og indskud ved indmeldelse hører fortiden til. For 15 til 20 år siden 
regnede man med, at 5% af medlemsantallet meldte sig ud hvert år, medens det de seneste år har været 
10 %. 

Udviklingen har også kunnet mærkes i Odense Golfklub. I årene 2015 til 2017 mistede vi i alt 192 medlem-
mer netto, hvilket reducerede kontingentindtægterne med ca. kr. 1,2 millioner. 

Det kunne naturligvis ikke fortsætte, og da der samtidig skulle ansættes en ny golfmanager i foråret 2018, 
besluttede den daværende bestyrelse at fokusere på en mere forretningsmæssig profil, med henblik på at 
intensivere arbejdet med at skaffe nye medlemmer, forbedre samarbejdet med sponsorer og i det hele 
taget med at synliggøre Odense Golfklub som et attraktivt sted at tilbringe fritiden. 

Alt nyt har brug for et tilløb, så 2018 blev et år uden væsentlige investeringer, men mange initiativer blev 
igangsat og andre forberedt med henblik på 2019. Effekten er ikke udeblevet, for i 2018 stoppede tilbage-
gangen, og i 2019 har vi oplevet en pæn fremgang i medlemsantallet. 

Bestyrelsens væsentligste opgave er at sikre en god udvikling for Odense Golfklub til gavn for alle medlem-
mer. Nye initiativer mødes helt naturligt med kritik fra enkelte, men heldigvis mødes de samme initiativer 
med begejstring af andre. 

Det afspejler, at forskellige grupper af medlemmer har forskellige muligheder for at få glæde af medlems-
skabet af Odense Golfklub, men det afspejler også behovet for, at vi giver plads til, at alle kan være her. 

For at gøre bestyrelsens skriftlige beretning så informativ som muligt, indeholder denne redigerede bidrag 
fra medarbejdere og udvalg i Odense Golfklub. Det samlede indhold er naturligvis bestyrelsens ansvar. 

Kommunikation 
Til et velfungerende klubliv hører god kommunikation, herunder god tone og åbenhed. Alle har en rolle i 
denne forbindelse, det gælder bestyrelse, daglig ledelse, medarbejdere, forpagtere og medlemmer. 

De tidligere nyhedsbreve til medlemmerne er erstattet af ”Golfliv”, som med hele 23 udgivelser løbende 
har givet relevant og god information. Samtidig har bestyrelsen i ”Nyt fra bestyrelsen” introduceret en me-
re uformel måde at informere på umiddelbart efter bestyrelsesmøderne, og nu sendes informationen i 
modsætning til tidligere kun til medlemmerne.  
Årsmagasinet udgives i år for 6. gang med 1. udlevering til alle, der deltager i Generalforsamlingen den 22. 
marts. Også i år vil Årsmagasinet afspejle det fantastiske og varierede liv, der er i vores klub. 

I november 2019 var der meget fin tilslutning til Café mødet. Der var en god debat om stort og småt med 
kritik og anerkendelse. Kritik giver anledning til at forklare og begrunde det kritiserede initiativ, og kommer 
derfor ofte til at fylde en del. Alligevel skal der være plads til kritikken, fordi den sammen med de positive 
tilbagemeldinger giver et samlet billede af holdningerne i vores klub.  Under forudsætning af, at der er lige 
stort mod og energi til anerkendelse som til kritik, giver debatten medarbejdere og bestyrelse et rigtigt 
godt grundlag for at arbejde for en endnu bedre golfklub. 

Golf med nærvær 
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Videoerne ”Spil golf med Jack og Morten”, der kan findes på hjemmesiden, er en nyskabelse. Gennem vi-
deoerne får vi rettet fokus på f.eks. færdselsregler på banen, opretning af nedslagsmærker m.v., men også 
på gode råd til spilforbedringer.  

Kommunikation retter sig også mod omverdenen. Her er det værd at bemærke den meget positive omtale 
klubben og baneanlægget fik i forbindelse med Stiften Golf Cup. Ikke kun omtalen i løbet af ugen, men også 
i en række større artikler før Stiften Golf Cup – en uvurderlig og værdsat PR for Odense Golfklub. 

Bestyrelsen 

Også i bestyrelsen skete der ændringer i 2019. Tina Maria Lund Kristensen og Mogens Hüttel har i en læn-
gere årrække beklædt posterne som henholdsvis formand og næstformand. De var derfor meget involveret 
i beslutningen om ansættelsen af en ny golfmanager med en mere forretningsmæssig profil. 

Effekten heraf var blevet synlig i foråret 2019, og begge var derfor klar til at lade stafetten gå videre. Det 
blev tilrettelagt som en glidende overgang med endelig effektuering i oktober, hvor Johnny Kronow og Pe-
ter Enevold overtog rollerne som henholdsvis formand og næstformand. 

Hensigten er at fortsætte den lagte linje, hvor der løbende tages nye initiativer, som afprøves i praksis, og 
eventuelt justeres, baseret på indhøstede erfaringer.  

Både Tina Maria Lund Kristensen og Mogens Hüttel har besluttet ikke at forsætte bestyrelsesarbejdet. Be-
styrelsen benytter derfor lejligheden til på egne og på Odense Golfklubs vegne at takke for en mangeårig 
god og solid indsats til gavn for klubben. 

Medlemmer  
Den generelle udvikling i golfsporten nødvendiggør et skarpt fokus på både at fastholde bestående med-
lemmer og samtidig forbedre tilgangen. For at opnå et uændret medlemsantal skal Odense Golfklub nu 
have ca. 100 nye medlemmer årligt mod 50 til 60 for 15 år siden. Derfor vil dette fokus fortsætte de kom-
mende år. Et tilstrækkeligt medlemstal er nødvendigt for at vedligeholde og udvikle vores baneanlæg samt 
øvrige faciliteter på et højt kvalitetsniveau uden kontingentstigninger. 

Rigtigt mange medlemmer yder en stor frivillig indsats og bruger mange frivillige timer i Odense Golfklub. 
Det er helt uvurderligt og reelt en forudsætning for, at Odense Golfklub er den gode klub, vi ønsker.  

Golfspilleren i Centrum giver feedback fra medlemmer og gæster, og resultaterne indgår i såvel medarbej-
dernes som bestyrelsens bestræbelser for at gøre Odense Golfklub endnu bedre. I 2019 har vi oplevet 
mærkbare positive tendenser i besvarelserne, særligt fra medlemmerne. Tak til alle der besvarer spørge-
skemaet, når det udsendes, bliv ved med det. 

Igen i 2019 var opbakningen til Odense Golfklubs aktiviteter meget stor. Nævnes kan Regelaftener, Gene-
ralforsamling, Åbningsturnering, René og Oles 2.fødselsdagsmatch, Pinsemorgen Match, Sct. Hans arran-
gement, Holte Vinlager, Klubmesterskaber, Cafémøde og Afslutningsturnering. Sidstnævnte indeholdt des-
værre ikke golf, grundet vandmængderne. 

Golfens Dag 2019 var igen en succes med mange besøgende og mange nye prøvemedlemmer. Knapt så 
velbesøgt var Spil med Dagen i august, men de, der deltog, havde en god dag.  

Banefond 
Den frivillige opbakning fra medlemmerne kom også til udtryk i forbindelse med, at få Odense Golfklub 
godkendt til at modtage gaver med fradragsret på selvangivelsen for gavegiver. Sammenlagt modtog klub-
ben kr. 57.520 i gave fra 131 medlemmer, heraf kr. 15.000 fra et enkelt ægtepar. Alle gavegivere fortjener 
en stor tak, og det gælder naturligvis særligt det nævnte ægtepar. 
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Vi kan nu søge om delvis momskompensation for betalt moms i 2019. Resultatet af ansøgningen kendes 
ikke før til december, men baseret på de oplysninger vi har vedrørende tidligere år skulle kr. 200.000 være 
opnåeligt.  

Dermed bliver den samlede styrkelse af klubbens økonomi meget betydelig, og på alle knap 1200 aktive 
medlemmers vegne får man lyst til at citere Winston Churchill: ”Aldrig har så mange haft så få at takke for 
så meget”.  

For at få mulighed for at søge momskompensation for 2020 skal der igen i år ydes 100 gaver af minimum kr. 
200. Ideelt set burde det være en opgave for 100 nye gavegivere, men alle bidrag er naturligvis velkomne.  

Beløbene fra gaver/momskompensation vil indgå i en banefond, der skal finansiere fremtidige forbedringer 
på vores anlæg. 

Odense Golfklubs baneanlæg 

I 2019 har vi brugt en væsentlig del af det økonomiske råderum til forbedringer af baneanlægget. Største 
investeringer er påbegyndelse af en flerårig topdressing af fairways, nye teesteder på 6. hul og udvidelsen 
af søen mellem 6. og 12. hul.  

Formålene er at opnå en bedre spiloplevelse i ydersæsonerne, at få en flot oplevelse fra de nye teesteder 
på 6. hul og bedre muligheder for at klare tørre perioder uden at købe vand. 

Driving range er nyindrettet med nye udslagsbokse og nye træningsmål med præcise målangivelser i bok-
sene. Samtidig er udslagsboksene drejet mod højre i et forsøg på at undgå, at bolde utilsigtet havner hos 
vores nabo Nyt OUH. 

Det usædvanligt våde efterårsvejr medførte en tidligere lukning af Holluf Park end sædvanligt, og derud-
over en periode med lukning af hul 5 og 6 på Pilebanen. Også mange andre golfbaner blev hårdt ramt. 

Bortset fra problemerne affødt af det våde efterårsvejr har golfanlægget også i 2019 været i flot stand, og 
der er faldet mange rosende ord, både fra medlemmer og gæster, blandt andet via Golfspilleren i Centrum. 

Økonomi  
Regnskab 2019 

Medlemstilbagegangen stoppede i 2018, og det gav sammen med et likvidt råderum og ønsket om, at 
Odense Golfklub også i fremtiden skal være et attraktivt valg for golfspillere, grundlag for en række nye 
tiltag. 

Derfor rummer regnskabet udover den normale drift relativt betydelige investeringer, hvoraf nogle er akti-
verede og afskrives over 10 år, medens andre er udgiftsført under omkostninger. I alt har det betydet en 
reduktion af de likvide beholdninger med kr. 452.000. 

Klubhuset bliver ældre og som en konsekvens af det, er behovet for løbende reparationer så småt begyndt 
at vise sig. Budgettet for 2019 har ikke helt taget højde for det. 

Realkreditlånene er nedbragt med yderligere kr. 0.9 millioner., og dermed er den langfristede gæld siden 
2011 reduceret fra kr. 18,2 millioner til kr. 10.3 millioner. ved udgangen af 2019. 

Likviditetsmæssigt har Odense Golfklub på intet tidspunkt i løbet af 2019 haft et indestående i banken på 
under kr. 0,5 millioner, så der er fortsat et vist råderum. 

Det samlede resultat på kr. 457.000 ligger lidt over det budgetterede, så selv om det dækker over relativt 
store udsving på de enkelte poster, må resultatet betegnes som tilfredsstillende. 
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Budget 2020 
Antallet af aktive medlemmer er i 2019 steget med 28 til i alt 1137. Det giver sammen med forskydninger 
mellem medlemsgrupperne en forbedret kontingentindtægt. Derudover er der budgetteret nye indtægter 
fra FGO-ordningen og det nye Fitness-rum, og samtidig er indtægterne vedrørende Odense Golfklubs Net-
værk og fra annoncer vedrørende årsmagasinet medtaget som indtægt i stedet for som tidligere at være 
modregnet i de dertil hørende omkostninger.  

Formålet er at øge fokus på såvel indtægter som udgifter.  

Udover at omkostningerne stiger som følge af, at de nævnte indtægter ikke længere modregnes, skal det 
bemærkes, at der er forventes udgiftsført cirka kr. 500.000 i investeringer i træningsfaciliteter og banean-
læg. Det forklarer det beskedne overskud, og det skal samtidig bemærkes, at den forventede momskom-
pensation ikke er medtaget i budgettet. 

Som ventet fik vi i 2019 ikke brug for den bevilgede kassekredit i Arbejdernes Landsbank, og vi har også en 
forventning om, at der i 2020 bliver et meget begrænset brug for den. 

Renten for en væsentlig del af den langfristede gæld er fastsat frem til ultimo 1. kvartal 2021, og på det 
tidspunkt har vi et begrundet håb om at kunne omlægge gælden med en mindre afdragsbyrde til følge. 

 

 

Økonomiske nøgletal: (1000 kr.) 

  Regnskab  Regnskab  Budget: 

År:  2018  2019  2020 

       

Indtægter  8.627  9.137  9.540 

Udgifter  -7.611  -8.001  -8.750 

Afskrivninger  -570  -554  -624 

Renter  -233  -125  -146 

Resultat  213  457  20 

       

Likviditetsoverskud  -56  -452   

       

Aktiver  29.104  28.931   

Langfristet gæld  11.217  10.254   

Kortfristet gæld  5.052  5.385   

Egenkapital  12.835  13.392   

 

Sekretariatet 
2019 har været præget af et meget højt aktivitetsniveau i sekretariatet. Ud over de faste opgaver, der altid 
ligger i sekretariatet, blev mange nye tiltag også håndteret og koordineret herfra.  

Det gælder ny indretning af ankomstområde og sekretariat, forbedringerne af træningsfaciliteter og bane-
anlæg, ny mentorordning og et nyt frivillighedsteam. Samtidig blev ændrede tidsintervaller på Holluf Park 
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og fuld tidsbestilling på Pilebanen en realitet. Vi blev en del af Golfhäftet og sidst på året trådte vi ind i 
”Fynske Golf Oplevelser” (FGO) med opstart i 2020.  

På medarbejdersiden har Margit, Morten og Kristian ydet en målrettet og dedikeret indsats ligesom Jack og 
hans stab har sørget for en velplejet bane og etablering af de nye tiltag. 

Vores to forpagtere, Ole og René og deres stab, har igen i 2019 vist deres store værd for vores klub og væ-
ret vigtige brikker i at understrege vores slogan ”Golf med Nærvær”. 

Frivilligheden er voksende og flere medlemmer kommer uopfordret og tilbyder deres hjælp. Tak for det! 

Greenkeepere 
I 2019 har vi også oplevet et velplejet golfanlæg, hvor begge vores baner har stået flot og imødekommen-
de. Det kommer selvfølgeligt ikke af sig selv, men skyldes en positiv holdindsats af chefgreenkeeper Jack 
Rasmussen og hans team af dedikerede medarbejdere. Personalemæssigt har der været nogle udskiftnin-
ger og ændringer i organiseringen, men alt er forløbet godt grundet stor omstillingsparathed. 

Greenkeepernes arbejde har været påvirket af, at vi igen er begyndt at investere i banen. Det er helt tyde-
ligt at greenkeeperne synes om de nye projekter, der også giver forandringer i arbejdsdagene. Der er blevet 
fældet skov og udgravet sø ved 12. hul og samtidigt blev tee 58/55/50 på 6. hul flyttet. En anden nyskabelse 
er topdressing af fairways, en proces der gentages de kommende år. Det giver i nogle dage lidt ulemper for 
golfspillerne, men det er ulemper, der på sigt bliver afløst af bedre fairways og mulighed for at holde Holluf 
Park åben flere dage. 

Greenkeepernes arbejde er meget vejrfølsomt. Det begyndte generelt godt med en tør vinter og et tørt 
forår, dog undtaget da søen ved 6. og 12. hul skulle graves. Det gjorde det lettere at udføre de nye tiltag. 
Desværre betød de store regnmængder i efteråret, at vi måtte slutte sæsonen på Holluf Park lidt tidligere 
end håbet. 

Trænerteamet 

Trænerne har endnu en gang oplevet stor træningsiver og stor opbakning til fællestræning, golfskoler og 
arrangementer. Derfor er det en stor fornøjelse for Kristian og Morten at arbejde med medlemmerne, og 
det gælder alle, lige fra den lille gut på 3 år til Mickey Mouse golf til et mangeårige medlem på 90 år. 

Uanset spillernes niveau bliver der gået til den på træningsbanen. Det er fantastisk at opleve så mange, 
som nyder at komme til træning. 

Kristian og Morten er glade for at kunne servicere medlemmerne på mange forskellige fronter, både i klub-
huset, sekretariatet og på træningsbanen. Samarbejdet imellem trænerne, greenkeeperne, sekretariatet, 
shoppen og restauranten, med Golfmanager Esben ved roret fungerer fantastisk og er meget inspirerende 
og motiverende at være en del af. 

Trænernes mest travle periode er i sæsonstarten og derfor har der været lidt ventetid på lektioner i den 
periode. Det er svært at undgå, da alle gerne vil hurtigt ud af startblokkene. En opfordring til medlemmerne 
er at planlægge og booke lektionstiderne i god tid. 

Forpagtere 
Vores 2 forpagtere, Golfshopejer Ole Jørgensen og Restauratør René Brun Pedersen, driver to forretninger, 
der virkelig er med til at definere Odense Golfklub. Medlemmer og gæster kan købe golfudstyr og få sult og 
tørst stillet, alt til rimelige priser. 

Hertil kommer, at Ole og René samt deres medarbejdere er centrale elementer i klublivet med en lang ræk-
ke aktiviteter og opbakning til vores arrangementer. Derved er de med til at sætte en tyk streg under be-
grebet ”Golf med nærvær” 
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Det giver en følelse af medleven og nærhed, når du som medlem og gæst oplever forpagtere, der kender 
golfspillet og golfspillerne. Bestyrelsen vil opfordre alle medlemmer til at bakke op om golfshop og restau-
rant. 

Sponsorer 
I 2019 har vi formået at øge klubbens sponsorindtægter også i form af flere indirekte sponsorater med me-
get favorable indkøbspriser. Der skal lyde en varm tak til alle vores sponsorer for opbakningen, målet i den 
forbindelse er altid at såvel sponsorer som Odense Golfklub skal have merværdi ud af aftalerne. 
 
Målet i 2020 er en forsat intensivering af indsatsen herunder helt nye initiativer. 

Samarbejder 

Også i sæson 2020 fortsætter ”den fynske ordning” med greenfee på kr. 200,- på alle hverdage, hvilket kan 
begrænse de erhvervsaktives muligheder for at benytte ordningen. 

Derfor har Odense Golfklub i 2020 efter invitation tilsluttet sig ordningen ”Fynske Golf Oplevelser” på for-
søgsbasis. Mod betaling af kr. 1.000 kan tilsluttede medlemmer spille 4 andre golfbaner 10 gange hver, og 
ordningen gælder alle dage. Hurtigt efter at muligheden blev offentliggjort i efteråret begyndte medlem-
mer at tilmelde sig, og antallet af tilmeldte er nu passeret 115. Det vidner om stor interesse. 

I 2019 er Odense Golfklubs Netværk for 10. år i træk fortsat med et morgenmøde om måneden, og det med 
stigende tilslutning. På den måde kommer Odense Golfklub i kontakt med mange faggrupper og virksom-
heder. Flere af netværksmedlemmerne er sponsorer og/eller medlemmer i klubben. Det kendte erhvervs-
netværk fortsætter i 2020, men der er nye supplerende initiativer på vej. 

Udvalg 
Odense Golfklub har haft seks udvalg og en regionsansvarlig i 2019, hertil kommer de fire såkaldte ”klubber 
i klubben”: Mandagsseniorer, Onsdagsdamer, Torsdagsherrer og Bjørnebanden.  

De mange udvalg og ”klubber i klubben” sikrer noget af sammenhængskraften i Odense Golfklub gennem 
en tæt dialog mellem udvalg, sekretariat og bestyrelse. Denne kontakt sikres blandt andet gennem et årligt 
møde mellem udvalg, ”klubber i klubben”, nøglemedarbejdere og bestyrelsen.  

Turneringsudvalget/Turneringer  
 Ud over de allerede nævnte turneringer med højt deltagerantal skal Stiften Golf Cup også nævnes. Med et 
deltagerantal på ca. 430 var turneringen igen på rette spor i jubilæumsåret (25. år). Ranglisteturneringen 
PING Masters, for de allerbedste ungdomsspilere under 22 år, blev afholdt i flotte rammer for anden gang. I 
2020 gentages turneringen. Desværre måtte vi aflyse den planlagte todages turnering i samarbejde med 
Odense Eventyr Golf grundet for få tilmeldinger. Vi er i 2020 vært for Danmarksmesterskabet for juniorer 
og en ny fynsk seniorturnering, Fyn Tour, ser dagens lys med 4 klubber som arrangører, heriblandt Odense 
Golfklub. Ligesom i 2019 vil alle disse turneringer sammen med vores øvrige kræve megen hjælp fra vores 
fantastiske frivillighedskorps.  

Begynderudvalget     
I 2019 har der været fokus på den nye mentorordning, hvor prøvemedlemmer får tilbudt en personlig men-
tor, der hjælper med den sociale etablering i klubben. Med vores tilbud om onsdagsspil på Pilebanen, før 
de har bestået baneprøve, er der fra vores kaninhjælpere og mentorer gjort en stor indsats for at få nye 
medlemmer etableret som blivende medlemmer. 

Sammensætningen af kaniner er i år begyndt at ændre sig, nu er der flere seniorer, som begynder at spille 
golf, og der er i år næsten 50% af kaninerne som er kvinder; spændende om den udvikling fortsætter? 
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Det er dejligt at opleve den store tilslutning til de mange turneringer med fællesspisning. Det er tydeligt, at 
det sociale samvær på golfbanen og i klubben betyder rigtig meget. 

Odense Golfklubs kaniner har også i 2019 deltaget i den Fynske 9 huls og superkanin-turnering, og vi er en 
af de få klubber på Fyn, der har kunnet stille fuldt hold til alle turneringerne. Det er dejligt, at der er så stor 
interesse for at komme ud at spille på andre baner. 

Begynderudvalget er i år blevet udvidet med 2 nye medlemmer for at kunne klare de mange arrangemen-
ter.  

Eliten 
Elitetruppen har gennem hele sæsonen vist stor træningsiver og er motiveret for udvikling. 

Truppen består af spillere fra juniortruppen, bruttotruppen og ”klubbens hold” -truppen. Det betyder at 
der er godt 40 spillere inde i eliten. 

En del af dem har fast fællestræning hver uge og en anden del får 6 x fælletræning op til divisionskampene. 

Resultatmæssigt er det gået sådan, at vi på herresiden blev nr. 1 i 4. division, nr. 1 i 3. division og nr. 2 i 2. 
division. Virkelig flotte resultater, som vidner om en stor bredde.  

Vores bedste damehold undgik lige nøjagtigt ikke at rykke ned fra den bedste række, og må derfor i sæso-
nen 2020 spille i landets næstbedste række. I 2020 får vi forstærkning på damesiden og ser derfor meget 
positivt frem mod den nye sæson. 2. holdet på damesiden forbliver i 2. division. 

Individuelt har vi en stærk gruppe af unge mennesker som træner meget flittigt og laver virkelig flotte nati-
onale resultater. 

Eliten er fortsat god til at hjælpe til ved Golfens dag og med juniorarbejdet. 

Juniorerne 
Sæsonen 2019 har budt på stor aktivitet hos klubbens yngste. På landsbasis er der tilbagegang i medlems-
tallet for juniorer, men det gælder heldigvis ikke i Odense Golfklub. 

Vi kan holde fast i antallet ved at tilbyde mulighed for at deltage i både i hold- og i individuelle turneringer, 
og ved samtidig have et godt tilbud til bredden igennem sociale aktiviteter som for eksempel Sjov Sommer-
golf. 

Der trænes to gange om ugen, en gang med trænerne og en gang på banen med en elitespiller. Juniorerne 
klarer sig flot, hvilket understreges af, at 12 af de bedste juniorer tog ”Slaget om Odense” trofæet med 
tilbage til Odense Golfklub. Vi er stærkt repræsenteret ved turneringer, hvor andre klubber tit kigger efter 
vores store gruppe, som altid er flot klædt på. 

Juniorafdelingen nyder stor støtte fra klubbens medlemmer, forældre og sponsorer. Der bliver sat meget 
stor pris på, at klubbens yngste spillere er højt prioriteret.  

Vi glæder os til sæsonen 2020, med masser af hygge, socialt samvær, træning og konkurrence. 

Regionsgolf m.v. 
Odense Golfklub har rigtig mange dygtige klub golfspillere, hvor især mange af dem over 50 år har deltaget 
i regionsgolfturneringerne.  

Odense Golfklub har i 2019 deltaget med i alt 13 hold,3 handicapbetingende hold fordelt på A, B og C ræk-
ker, 7 aldersbetingede hold fordelt på 3 seniorhold, 3 veteranhold og 1 superveteranhold. Endvidere 1 
DGU-hold for superveteraner og 1 hold i den nye DGU seniorrække. 

Flere hold har sportsligt haft en flot sæson. DGU Seniorholdet vandt sin pulje og sikrede sig efterfølgende 
en oprykning til 3. division Vest. DGU Veteranholdet 1. division vandt sin pulje og blev nummer 4 i landsfi-
nalen.  
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En stor tak til alle 140 spillere og 13 holdkaptajner for en god opbakning til sæsonen 2019.  

  
Odense Golfklubs Bestyrelse har med denne beretning forsøgt at belyse året 2019 i hovedtræk og ser frem 
til en sæson 2020 præget af golf med nærvær. 
 
Odense Golfklubs Bestyrelse 
Onsdag den 15. februar 2020. 
 
 

 


