
Referat fra bestyrelsesmøde den 11. maj 2020 - Ebeltoft Golf Club


Til stede

Jette Glargaard

Allan Bante

Jacob Rosendahl Jensen

Gitte Sejersen

Gøsta Knudsen (ref)


Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. April 2020


Referatet blev godkendt uden bemærkninger.


Mødets voluminøse dagsorden havde følgende punkter:


- Aktuelle sager

- Økonomi, administration og personale

- Sponsorturneringer

- Green fee 

- Hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer

- Kommunikation

- Klubhuset og udearealerne

- Bordet rundt med spørgsmål, forslag/ideer fra bestyrelsens medlemmer


Aktuelle sager


- I overensstemmelse med dansk Golf Unions anbefalinger ændres starttiderne fra 
tirsdag den 13. maj 2020, således at der igen kan slås ud fra tee med 7/8 minut-
ters intervaller.


- Terrassens borde og bænksæt kan tages i brug med max. 4 personer pr. bord. 
Sidste udmelding fra Dansk Golf Union sætter en øvre grænse på max. 10 per-
soner på hver terrasse mod syd, vest og terrassen mod øst ved sekretariatet. 
Skraldespandene vil forsat være lukket og spillerne skal tage deres eventuelle 
affald med hjem  


- Justering af bestyrelsens ansvarsområder. Allan Bante bliver som kasserer/kas-
semester ansvarlig for budget regnskab og it, mens Gøsta Knudsen sammen 
med Jette Glargaard får ansvaret for en styrkelse af arbejdet med at skaffe nye 
sponsorer og fastholde de eksisterende sponsoraftaler. Allan Bante og Jette Gl-
argaard  arbejder sammen om markedsføring og medlemsinformation.


- Forsikringer, herunder en bestyrelses ansvarsforsikring. Jette Glargaard har ta-
get initiativ til at få den eksisterende forsikringsdækning gennemgået for at se 
om klubbens behov er dækket optimalt. 


- Administrator skifte. I forbindelse med skiftet til en ny administrator efter Jørgen 
Fink, etablerer Allan Bante overblik over adgangskoder og telefonnumre.


- Varmeanlægget. Der skal skrues ned for varmen, således at temperaturen i 
klubhuset matcher sommerhalvårets behov. Allan Bante iværksætter sammen 
med olieleverandøren udarbejdelsen af en rapport om klubhusets energiforbrug 



og indhenter bud på en eventuel opvarmning baseret på varmepumpe luft til 
vand.


- Ny greenklipper. Klubbens 15 år gamle greenklipper fungerer ikke optimalt. Klip-
ningen efterlader striber, som kræver ekstra klipning. Det giver øget tidsforbrug 
og større driftsudgifter. En udskiftning af knivsættene på den eksisterende gre-
enklipper vil koste 80 - 100.000 kr.  Allan Bante tager, efter Henrik Jacobsens og 
Jacob Feldbergs anbefalinger kontakt med forhandler om en Toro Greensmaster 
Triflex 3420 demomaskine med henblik på at opnå en fordelagtig købe/ leasing 
aftale.


- Ajourføring af gren fee på hjemmesiden. Green fee på 250 kr som er specialafta-
ler med udvalgte golfklubber er rettet og på plads. Jacob Rosendahl Jensen 
etablerer overblik over klubbens forskellige medlemskaber med henblik på at 
skabe klare retningslinjer. Oplægget skal være klar til realisering i sæsonen 2020 
til 2021.


- Infomateriale. Et inspirerende velkomst- og introduktionsmateriale er under ud-
arbejdelse. Det planlagte arrangement den 24. maj, der skulle hverve et gran-
diost antal nye prøvemedlemmer, til en pris på 100 kr. inklusive træning og mu-
lighed for spil på banen , er på grund af Coronaens begrænsninger aflyst. Trods 
de svære vilkår er det prisværdigt, at det er lykkedes for Henrik Jacobsen og 
Gitte Sejersen at stable flere hold nybegyndere på benene med 23 voksne og 11 
unge prøvemedlemmer. Pressemeddelelse i Ebeltoft Folketidende og ny dato for 
det stort anlagte hvervearrangement afventer nye retningslinier fra regeringen og 
Dansk Golf Union.


- Klubben har bestilt eget MobilePay nummer. Indtil dette er på plads indbetales 
green fee og leje af buggier til Gøsta Knudsens mobilnummer. Det er ikke en 
holdbar ordning.  Allan Bante kontakter Mobile Pay og presser på for en hurtig 
behandling, således at det bliver muligt at betale direkte til Ebeltoft Golf Clubs 
eget mobile pay nummer.


- Strategi for kontakt til sponsorer. Det blev besluttet at Jette Glargaard og Gøsta 
Knudsen mødes inden 1. Juni 2020, med henblik på at fastholde eksisterende 
sponsorer og skaffe nye sponsorer. Flemming Schutt har tilbudt at hjælpe og in-
viteres med til mødet. Der sættes særligt fokus på sponsorer hvor aftalen for er 
udløbet/ ikke genforhandlet og sponsorer hvor aftalen udløber i 2020.


Økonomi, Administration og Personale


- Regnskabet pr. 30. Marts 2020 er med en forkærlighed for det for let forståelige  
et rundt nul før afskrivninger. I forhold til budgettet mangler der 73.000 kr i Kon-
tingentindtægter. Det opvejes af en stram styring af omkostningerne som viser 
en besparelse på 83.000 kr i forhold til budgettet. Med en yderligere besparelse 
på 3.800 kr i renteudgifter er vi tæt på et nul resultat. Afskrivningerne trækker 
resultatet ned, således at det samlede resultat pr. den 30.4.2020 bliver negativt. 
Den udfordring kræver en forsat stram budgetstyring og en stor indsats for at 
styrke indtægtssiden med hvervning af nye medlemmer, fastholdelse af eksiste-
rende medlemmer, øge antallet af sponsorer, flere Green fee spillere og mere 
salg til opretholdelse af medlemmernes væskebalance.




-  DIF og DGU refusionspulje til dækning af tabte indtægter under Corona epide-
mien. Allan Bante indsender, med dokumentation fra de sidste to års omsætning 
i samme periode, en ansøgning om Coronahjælp på i runde tal 18.000 kr.


- Buggy udlejning i perioden fra den 1.4.2020 til den 7.5.2020 er på 3.250 kr.


Sponsorturneringer


- Jacob Rosendahl Jensen udarbejder status og retningslinier for kommende tur-
neringer. Som et led i arbejdet skal Golfbox ajourføres og vi skal i dialog med 
kommende turneringsansvarlige. Aktuelt vil det ikke som tidligere være muligt 
med gunstart, men matcher med løbende start kan lade sig gøre. 


- Turneringen med Walter som sponsor afvikles med enkeltstart/løbende start. Der 
vil være baneservice med mulighed for køb af chokolade og læskende drikke. 


- Sponsorturneringens præmier afhentes hos Walter


Green fee og Mergolf


- Status for green fee er den 5. maj 2020 - 22.050 kr. Green fee aktiviteten er ste-
get markant i april og maj måned. Det glæder bestyrelsen.


- Green fee billetter udveksles for øjeblikket med andre golfklubber. Det er besty-
relsens holdning at green fee billetterne skal fordeles til medlemmer der yder en 
stor frivillig indsats for at banen er i tip top stand eller sørger for at klubhuset er 
vel fungerende og virker indbydende. 


- Mer Golf er et samarbejde mellem Grenaa Golfklub, Mollerup Golfklub, Nord-
djurs Golfklub og Søhøjlandet Golfklub. Samarbejdet  giver mulighed for varieret 
golfspil på en række forskellige, indbydende baner for 800 kr. Bestyrelsen op-
fordrer medlemmerne til at gøre brug af tilbuddet, fordi det både styrker Ebeltoft 
Golf Clubs  økonomi og fremmer det sociale netværk mellem klubberne.


Hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer


- Gitte Sejersen redegjorde for arbejdet med hvervning af nye medlemmer og 
fastholdelse af de ikke helt grønne medlemmer fra 2019 til 2020. Trods svære 
vilkår er det lykkedes at hverve 23 nye voksne og 11 unge prøvemedlemmer. 
Men ikke nok med det. Der er 15 medlemmer fra 2019 til 2020 tilmeldt Henrik 
Jacobsens efterskole som afholdes søndag eftermiddag og tirsdag aften. Gitte 
Sejersens Club 37+ inviterer de lidt mere erfarne golfspillere med sanseligt kro-
psligt golfspil søndage kl 14. 


Kommunikation


- Jette Glargaard, Gitte Sejersen og Gøsta Knudsen ser på klubhusets infoskær-
me og opslagstavler den 18. Maj 2020. 


Klubhuset og udearealer


- Den delvise åbning af klubhuset efter 2 måneders Corona lukning er en udfor-
dring af rang. Møbleringen i underetagen og overetagen skal tilpasses Dansk 



Golf Unions nyeste anbefalinger og der skal gøres rent så klubhusets flader står 
rene og inviterende. Men ikke nok med det. Kendskab til husets daglige drift 
hvad angår vand, varme og el, renholdelse af buggier, optankning og en lager-
beholdning af benzin skal sammen med muligheden for køb af vand og øl, van-
ding af potteplanter og pasning af de udendørs potteplanter være på plads.  En 
del af de nævnte aktiviteter er der med prisværdig hjælp fra klubbens medar-
bejdere og medlemmerne taget hånd om. En aktuel udfordring, som der ikke er 
indgået aftale med medlemmerne om, er græsslåningen på arealerne nær 
klubhuset, lugning ved og gødning af hækken og lugning ved parkeringsplad-
sens sponsorskilte. 


-  Gøsta Knudsen med ansvaret for klubhuset vil snarest i et nyhedsbrev indkalde 
medlemmer, der har lyst til at hjælpe til et møde. Her er det tanken at de opga-
ver, hvor der endnu ikke er lavet aftaler skal fordeles. 


- Den udvendige vedligeholdelse af facaderne, bænke, borde og rækværk tænkes 
som tidligere varetaget i fælles arbejdsweekender, som vil blive annonceret på 
opslagstavlerne.


Bordet rundt


- Bordet rundt indskrænkede sig efter et voluminøst indholdsmættet bestyrel-
sesmøde til fastlæggelsen af næste bestyrelsesmøde som finder sted den 12. 
Juni 2020 klokken 15.00 hos Jacob Rosendahl Jensen.


Gøsta Knudsen


 


 


 


