
Referat af Bestyrelsesmøde i Ebeltoft Golf Club den 11. Marts 2020


Til stede


- Niels Korsgaard

- Allan Bante, afbud

- Jacob Rosendahl Hansen

- Jette Glargard, afbud

- Gitte Sejersen

- Gøsta Knudsen - ref


Eventuelle bemærkninger til referatet skal sendes til Gøsta Knudsen inden den 20. Marts 
2020.


1 - Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.


2 - Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2. Marts 2020. Referatet med besty-
relsens opgavefordeling blev godkendt med følgende bemærkninger:


- Sponsering - Jette Glargård varetager fremadrettet Fyraftensgolf.

- Turneringer - Jacob Rosendahl Hansen informerer fremadrettet om turneringer på de 

sociale medier.


3 - Formanden Niels  Korsgaard orienterer:


- Drøftelse og underskrift af bestyrelsens forretningsorden - udsættes til næste bestyrel-
sesmøde


- Ekspropriering af jord til anlægning af en cykelsti langs Boeslumsvej ved hul 16. -  Et   
eksproprieringsmøde på stedet den 11. Marts 2020 viste at den projekterede cykelsti 
formentlig kan anlægges uden at en flytning af hul 16 bliver nødvendig.  


- Årsmøde med Danske Bank - Danske Bank udtrykte tilfredshed med klubbens fremad-
rettede 5 årige budgettering for perioden 2019 - 2020 til 2022 - 2023. 


- Hjertestarter - Ebeltoft Golf Club er blevet orienteret om, at en hjerteløber har været 
forbi klubbens hjertestarter. En efterfølgende kontrol viste, at hjertestarteren var urørt 
og funktionsdygtig.


- Flexbox i Golf Box standeren - Det er fremover muligt at hæve penge.

- Personsag - Fortrolig


4 - Regnskab, budgetopfølgning og likviditet den 29.2. 2020 - udsættes til næste møde


5 - 5 års forecast - udsættes til næste møde


6 - Medlemsstatus 

Medlemsstatistik fra den 27.2.2020 viser at Ebeltoft Golf Club har 

294 fuldtids medlemmer fordelt på 113 kvinder og 181 mænd. Ser man på fordelingen på 
køn og alder falder gruppen fra 60 til 69 år   med 98 medlemmer og gruppen fra 70 år og 
derover  med 168 medlemmer i øjnene. Inden for de næste 15 år vil medlemstallet på 
grund af alder decimeres med ca 266 medlemmer. 


Det er glædeligt at Ebeltoft Golf Club med sit 5 års forecast ser situationen i øjnene, og at 
20 nye medlemmer årligt for at fastholde medlemstallets status qou  er tænkt ind i klub-
bens målrettede hvervningsaktiviteter. 




7 - Ide, målsætning og plan for Ebeltoft Golfbane  2020 til 2030

Henrik Jacobsen redegjorde i et fint komponeret, indholdsrigt oplæg om den styrende ide 
for banen, som er en kompakt, bynær, naturskøn, afvekslende og klassisk golfbane for 
den voksne motionsspiller. 


Det afføder en målsætning om at fastholde banens ide og særlige identitet samt bearbej-
de de svagheder banen har i forhold til sin ide.


Efter en gennemgang af banens svagheder gav Henrik Jacobsen et bud på pleje- og an-
lægsforbedringer, som ud  fra vurderinger af den spillemæssige effekt og  en fornuftig an-
lægsteknisk plan kan deles op i små forbedringer, mellemstore forbedringer og større for-
bedringsprojekter. Men ikke nok med det! Et Stjerneprojekt i form af et nyt hul igennem 
skoven mellem hul 1 og hul 2  vil gøre det muligt at etablere yderligere et par 5 hul, give 
øget fleksibilitet, øge naturoplevelsen og gøre Ebeltoft Golfbane  mere spillemæssig at-
traktiv. 


Bestyrelsen bakkede op om Henrik Jacobsens oplæg og vedtog at ansøgning om tilladel-
se fra de berørte myndigheder sættes igang sideløbende med sonderinger om  forskellige 
former for ekstern økonomisk støtte.


8 - Orientering fra ansvarsområderne om igangværende og kommende tiltag/fokus inden 
næste bestyrelsesmøde.


- Hvervningsaktiviteter, fyraftensgolf, markedsføring m.m. 

- Nybegynder projektplan - Gitte Seiersen redegjorde sammen med Jacob Rosendahl 

hansen for initiativerne på de to områder og redegjorde for det skriftlige materiale der 
er udarbejdet


- Facebook - Jacob Rosendahl Hansen redegjorde for den kommende indsats på områ-
det som skal boostes med nyhedsmail og info til medlemmerne


9 - Bordet rundt 


- Hjemmesiden er blevet rettet til med de nye priser for medlemskontingent

- Henvendelse fra en spiller som gerne vil være medlem. Gitte i sekretariatet har svaret 

på henvendelsen.

- Bestyrelsens valgperioder. Niels Korsgaard udarbejder oplæg til næste bestyrelsesmø-

de  med forslag til turnusordning som sikrer løbende udskiftning og kontinuitet.


Gøsta Knudsen



