
Referat af bestyrelsens telefonmøde den 30. Marts 2020


Deltagere:


- Jette Glargaard

- Allan Bante, fraværende

- Gitte Sejersen

- Jacob Rosendahl Hansen

- Gøsta Knudsen - ref


Dagsorden for telefonmøde den 30. marts  2020


- Drøftelse og eventuel godkendelse af Nyhedsmail til Ebeltoft Golf Clubs med-
lemmer den 1. April 2020.


- Vagtliste 

- Økonomi. Herunder gennemgang af debitorliste pr. 26.3.2020, Bestyrelsens 

kontingent, Hjemsendelse af rengøringen uden løn, Udskudt skatteindbetaling 
for medarbejderne og revidering af budgettet.


- Sponsorerne

- Greenfee aftaler med de andre golfklubber

- Revision af matchplanen

- Eventuelt


1 - Jette Glargaards fine oplæg til en åbning af Ebeltoft Golf Clubs bane for spil 
igen fra torsdag den 2. April 2020 fik bred opbakning, hvad angår oplæggets ind-
hold. 


Det blev drøftet om oplægget kunne gøres mere overskueligt og forståeligt ved at:


- Forklare bestyrelsens beslutning, som en følge af regeringens lovforslag af den 
31. Marts 2020 og Dansk Golf Unions nyeste anbefalinger.


- Skelne mellem regler for spillet ude på banen og begrænsninger i brugen af 
klubhuset, bænke og banens øvrige udstyr.


Der blev zoomet ind på detaljer i Jette Glargaards velskrevne oplæg. Brugen af 
Buggies, en eventuel tildækning af hullerne på greens med fint hønsenet, af-
skærmning med stribet bånd for at undgå benyttelse af bænke, affaldskurve og 
boldvaskere og den enkelte spillers medbringelse af håndsprit for at minimere 
smittespredning blev drøftet


Det blev besluttet at Gitte Sejersen og Erik Pedersen  afskærmer affaldskurve og 
boldvaskere med stribet bånd. Bænkene  på  klubhusets flise belagte arealer mod 
øst og vest  og bænkene ved hul 11 vendes om. Danmark står sammen ved at 
holde afstand.


Jette Glargaard justerer sit udkast med henblik på udsendelse af nyhedsmail den 
1. April 2020.




2 - I tilfælde af at klubhusets alarm går, skal der være en vagtplan, som sikrer at 
klubhuset  bliver tilset. Vagterne fremadrettet er Gitte Sejersen og Gøsta Knudsen. 
Kresten fra det gamle vagthold anmodes om at forsætte for at sikre værdifuld kon-
tinuitet.


3 - Økonomi. Debitorlisten pr. 26. Marts 2020 blev gennemgået. Det blev besluttet 
at der rettes en henvendelse til medlemmer med ubetalt kontingent om at betale 
det skyldige beløb inden en uge. Manglende betaling vil medføre at deres DGU 
kort blokeres og at de betragtes som udmeldt af Ebeltoft Golf Club. Gøsta Knud-
sen giver Gitte i sekretariatet besked.

Bestyrelsens kontingent blev drøftet. Er det rimeligt set i lyset af klubbens udfor-
drede økonomi at bestyrelsens kontingent er det halve af medlemmernes. Der var 
enighed om at bestyrelsens kontingent er passende set i forhold til den store ind-
sats der følger med bestyrelsesarbejdet i Ebeltoft Golf Club.

Rengøringen er hjemsendt uden løn i overensstemmelse med Jobcentret.

Corona pandemien gør det muligt at udskyde indbetaling af skat af medarbejder-
nes indtægter. På den korte bane gavner det klubbens likviditet.


4 - Sponsorerne. Halvdelen af sponsoraterne er ikke blevet forlænget. Den udfor-
dring sammen med den økonomiske afmatning som følge af corona pandemien 
kræver en målrettet indsats. Bestyrelsen var enige i at sponsor udfordringen skal 
have høj prioritet. Indsatsen rettet mod sponsorerne afventer situationen efter på-
ske, hvor en eventuel åbning af samfundet begynder.


5 - Green fee aftaler. Gitte i sekretariatet sender henvendelse til de golfklubber vi 
samarbejder med om en videreførelse af samarbejdet og udveksling af green fee 
billetter. 


6- Matchplan. Dansommer har på grund af corona pandemiens økonomiske af-
matning, med beklagelse trukket deres økonomiske støtte til turneringen den 26. 
April 2020. Bestyrelsen besluttede, at vi i lyset af Corona pandemien forholder os 
afventende og at  Jacob Rosendahl Hansen i en ad hoc proces justerer matchpla-
nen for 2020.


7 - Eventuelt. Ingen punkter 


Gøsta Knudsen


 



