
Ebeltoft Golf Club - Bestyrelsens opgavefordeling


Referat af møde den 2. Marts 2020


Til stede


- Niels Korsgaard

- Allan Bante

- Jacob Rosendahl Hansen

- Jette Glargaard

- Gitte Sejersen

- Gøsta Knudsen - ref.


Mødets tema var bestyrelsens opgavefordeling


Den indledende udveksling af synspunkter var konstruktiv. Der var en enighed om 
at  opgavernes  aktiviteter skulle ses i sammenhæng med Ebeltoft Golf Clubs vig-
tigste udfordringer, der ultra kort beskrevet er:


- At fastholde det eksisterende medlemstal.

- At rekruttere nye medlemmer 

- At øge antallet af sponsorater

- At sikre en sund bæredygtig økonomi    


Opgavefordeling


Ledelse, repræsentation, økonomi, administration, personale og KIK - Niels Kors-
gaard.


Ansvarsområdets aktiviteter er:


- Overordnet ledelse og repræsentation

- Ledelse af bestyrelsens arbejde

- Styring af klubbens økonomi

- Sikre effektiv administration

- Varetage personaleansvar

- Varetage kontakten til klubberne i klubben - Allan Bante deltager fremover i mø-

derne med klubberne i klubben.


Markedsføring og PR - Allan Bante


Ansvarområdets aktiviteter er:


- Markere golfklubben generelt

- Markedsføre åbne turneringer

- Markedsføre Pro - Am turneringen

- Markedsføre Golfringen




- Markedsføre hverveaktiviteter i samarbejde med begynderansvarlig Gitte Sejer-
sen og Henrik Jacobsen


Medlemsinformation - Allan Bante


Ansvarsområdets aktiviteter er:


- Ansvarlig for klubbens hjemmeside

- Redigere menupunktet - seneste nyt - på hjemmesiden

- Redigere informationsskærmen og opslagstavler - fremover i samarbejde med 

Jette Glargaard, Gitte Sejersen og Gøsta Knudsen

- Redigere nyhedsmails - fremover i samarbejde med Jette Glargaard, gitte Sejer-

sen og Gøsta Knudsen

- Redigere information på Golfbox

- Varetage information til og fra klubberne i klubben


Sponsering - Jette Glargaard.


Ansvarsområdets aktiviteter er:


- Fastlægge typer af sponsorater, reklamer og priser

- Forny eksisterende sponsoraftaler

- Skaffe nye sponsorer

- Skaffe leverandørrabatter og medlemstilbud

- Pleje sponsorerne

- Indgå hotel- og sommerhusaftaler

- Varetage eventuel fundraising

- Varetage fyraftensgolf


Allan Bante bidrager med sine erfaringer på området.


Turneringer - Jacob Rosendahl Hansen


Ansvarområdets aktiviteter er:


- Udarbejde årets turneringsprogram.

- Udarbejde og vedligeholde propositioner for hver turnering

- Skaffe og instruere turneringsledere

- Skaffe turneringssponsorer og præmier -  I samarbejde med Jette Glargaard

- Sørge for information om og tilmeldingslister til hver turnering

- Sørge for at Ebeltoft Golf Club har en uddannet dommer.

- Organisere regions- og divisionsgolf

- Bistå ved Pro - Am og DGU turneringer m.m

- Varetage information på de sociale medier


Klubhuset - Gøsta Knudsen


Ansvarområdets aktiviteter er:




- Indretning, vedligeholdelse og drift af klubhuset - Niels Korsgaard hjælper med 
rensning og pasning af fadølsanlægget. 


- Ved ligeholdelse af adgangsvej, parkeringsplads og klubhusomgivelserne - Hen-
rik Jacobsen hjælper  med vedligeholdelsen af adgangsvejen og parkerings-
pladsen.


- Vedligeholdelse og renholdelse af bagrum, vaskeplads, gårdsplads og terrasse

- Rengøring og orden i klubhuset

- Pasning af udlejningsbuggies og trolleys

- Engagere hjælpere og tilrettelægning af klubhus arbejdsdage


Budget, regnskab og it - Gøsta Knudsen


Ansvarområdets aktiviteter er:


- Udarbejde budget

- Udarbejde regnskab

- Forestå bogføring

- Administrere medlemsdatabasen

- Bistå klubsekretæren

- Drive it systemerne - Kim Hjort knyttes med sin it viden og erfaring til området


Nye medlemmer og begyndere - Gitte Sejersen og Henrik Jacobsen


Ansvarsområdets aktiviter er:


- Hvervning af nye medlemmer

- Modtagelse og introduktion af nye medlemmer

- Fastholde nye medlemmer

- Spillemæssig udvikling af og fastholdelse af nye medlemmer

- Hverve og instruere hjælpere

- Velkomst til etablerede spillere


Banen - Henrik Jacobsen


Ansvarsområdets aktiviteter er:


- På vegne af bestyrelsen, ledelse af greenkeeperne

- Vedligeholdelse af banen, maskiner og bygninger

- Udvikling af banen 

- hverve, organisere og pleje de frivillige banehjælpere

- Baneguide, scorekort, rating og baneinformation


Under eventuelt blev der kortfattet orienteret om klubbens hjertestarter, oplæg til 
sponsoraftale med buggies, medlemmer af almennyttige foreningers muligheder 
for at fratrække bidrag til sponsering i skat og  en eksproprierings forretning den 
11. Marts 2020  i forbindelse med udvidelse af cykelstien mellem Ebeltoft og Boe-
slum.







Gøsta Knudsen


    


