
Referat af bestyrelsesmøde den 20. april 2020


Deltagere:

- Jette Glargaard

- Allan Bante

- Jacob Rosendahl Jensen

- Gitte Sejersen

- Gøsta Knudsen - ref.


Dagsorden:


- 1. Godkendelse af referat fra den 30. marts 2020

- 2. Justering af bestyrelsens ansvarsområder, Jette Glargaard

- 3. Økonomi, saldobalance pr. 31.3.2020, Gøsta Knudsen

- 4. Økonomi, oplæg til ny aktivitet, Allan Bante

- 5. Status for fastholdelse af medlemmer fra 2018 og 2019 samt hvervning af nye 

medlemmer 2020, Gitte Sejersen 

- 6. Oplæg til Nyhedsmail, Gøsta Knudsen

- 7. Bordet rundt


- 1. Referat fra den 30. marts 2020. Referatet blev godkendt uden kommentarer.


- 2. Justering af bestyrelsens ansvarsområder. Ud fra ønsket om at bruge 
bestyrelsesmedlemmernes kompetencer bedst muligt argumenterede Jette 
Glargaard for en justering af bestyrelsens ansvarsområder. Der var enighed i 
bestyrelsen om at Allan Bante overtager posten som kasserer. I den forbindelse 
ønsker Allan Bante at blive tituleret som kassemester. Gøsta Knudsen varetager 
sammen med Jette Glargaard den vigtige indsats med at fastholde de 
eksisterende sponsorer og skaffe nye sponsorer. Allan Bante retter klubbens 
hjemmeside.


- 3. Økonomi, saldobalance pr 31.3.2020. Gøsta Knudsen sammenlignede de 
væsentligste nøgletal i de to saldobalancer pr. 31. marts 2019 og 2020 som 
udsendes til medlemmerne sammen med Nyhedsmail udarbejdet af Gøsta. 

Det retvisende billede, der tager pulsen på Ebeltoft Golf Clubs aktuelle økonomi, 
vil være tilgængeligt når april måneds saldobalance sammenstilles med maj 
2020 budgettal.


- 4. Økonomi, Allan Bante skitserede en ide der måske på sigt kan være med til at 
forbedre Ebeltoft Golf Clubs økonomi. Bestyrelsen besluttede at Allan Bante 
skulle arbejde videre med den perspektivrige ide inden beslutning om evt. 
igangsætning og tidspunktet herfor.




- 5. Status for fastholdelse af medlemmer fra 2018 og 2019 samt hvervning af nye 
medlemmer. Gitte Sejersen redegjorde for det fine initiativ som nyder 
bestyrelsens fulde opbakning. 


Status for fastholdelse af medlemmer fra 2018 og 2019. 10 medlemmer er på 
efterskole tirsdage kl 18 -19 og søndage kl 12 -13 og 13 -14. Gruppen af 
medlemmer fra 2018 og 2019 der endnu ikke er mødt op, opfordres igen til at 
komme på efterskole.

Status for hvervning af nye medlemmer 2020. 1 nyt normalt medlem og 9 
prøvemedlemmer. Heraf 3 børn. Træning torsdage kl 18 -19 og søndage kl 
10-11 og 15-16. 

Programmet for hvervning omfatter hvis Coronaen tillader det:

Åben Golfbane lørdag den 24 maj 2020 kl 14-17, hvis klubhuset og terrassen er 
klare til brug og der må samles mere end 10 personer. Arrangementet 
annonceres ugen før i Folketiende og på de sociale medier.

Spil Med Dag den 7. juni 2020

Fyraftens golf fra den 10. Maj 2020. Det kræver at klubhuset og terrassen er 
åben og at mere end 10 personer må være forsamlet.

Kvindesatsning

Forsøg på aktivering af mistede prøvemedlemmer fra 2019

Lige nu - Skilt ved stien fra Bakkevej til Klubhuset

Individuel hvervning, annonce i Folketiende og hits på de sociale medier.


Prisen for et prøvemedlemsskab i Ebeltoft Golf Club for hele sæsonen 2020 er 
med undervisning, spil på banen og lån af udstyr 100,00 kr. 


- 6. Oplæg til nyhedsbrev til medlemmerne. Med få rettelser var der i bestyrelsen 
opbakning til at sende Gøsta Knudsens oplæg til et nyhedsbrev videre til 
medlemmerne.


- 7. Bordet rundt. På vegne af torsdags herrernes bestyrelse har Michael Rosleff 
anmodet om at torsdagsheldagsherrerne “sammen hver for sig” som i vintergolf 
kan spille turneringer over flere dage. Alle skal anvende selvindtastning via det 
udsendte link eller maile kopi af scorekort til turneringsledelsen. Oplysning om 
nærmest flaget skal sendes på mail til turneringsledelsen. Nærmest flaget må 
ikke måles med flagstangen, kun med egne medbragte målebånd. Der afholdes 
ikke spisning / præmieuddeling før eksisterende Corona begrænsninger 
ophæves. Indtil da vil resultaterne være tilgængelige på gul tee.dk . Bestyrelsen 
støtter Michael Rosleffs konstruktive oplæg og ser gerne at 
Torsdagsheldagsherrerne deler deres erfaringer med de andre klubber i klubben.


-  Ebeltoft Golf Club har fået en henvendelse fra Viggo Tømmerås om fremstilling 
af T-shirts med print som Club logo og lignende. Bestyrelsen var ikke afvisende 
overfor initiativet. Jette Glargaard kontakter Viggo Tømmerås og det undersøges 
endvidere om initiativet vil være i konflikt med Pro Shoppen.


http://tee.dk


Gøsta Knudsen



