
Referat af bestyrelsesmøde den 12. Juni 2020


Til stede:

Jette Glargaard

Allan Bante

Jacob Rosendahl Jensen

Gitte Sejersen

Gøsta Knudsen (ref)


Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 11. Maj 2020:

Referatet blev godkendt uden bemærkninger


Dagsorden:

- Formanden orienterer/aktuelle sager

- Økonomi, administration og personale

- Sponsorturneringer

- Greenfee

- Hvervning og introduktion af nye medlemmer. Fastholdelse af eksisterende med-

lemmer

- Klubhuset 

- Eventuelt

- Næste bestyrelsesmøde


Formanden orienterer/ aktuelle sager

- Jette Glargaard redegjorde for DGUs nyeste anbefalinger (se klubbens hjem-

meside). Selv om anbefalingerne om god håndhygiejne, afstand og begræns-
ninger i forsamlingsantallet fastholdes, glæder det bestyrelsen at vilkårerne for 
golfspil nærmer sig tiden før Corona. I forbindelse med spillet på banen vil der 
igen være flag ved hullerne på vores velholdte greens og de lumske, dragende 
bunkers vil være forsynet med river.


- Hjemmesidens beskrivelse af bestyrelsens ansvarsområder  skal rettes hvad an-
går årstallene. Allan Bante retter hjemmesiden.


- Med henblik på at skabe overblik over forsikringsdækning gennemgår Jette Gl-
argaard og John Brandgaard Ebeltoft Golf Clubs forsikringer, herunder en besty-
relsesansvarsforsikring.


- I forbindelse med Jørgen Finks fratræden som administrator efter mange års 
fornem indsats, skal overdragelsen af administrationsretten og adgangskoder 
være på plads inden den 1. Juli 2020.


- Klubløse medlemmers booking ex udlændige og høj handicap spillere. Greenfee 
for medlemmer med en gæst er jævnfør klubbens vedtægter en halv greenfee. 
Hjemmesiden opdateres  og Jacob retter i Golfbox således at handicap 72 spil-
lere kan spille på Ebeltoft Golf Clubs bane. 


- Klubberne i klubben - KIK. Bestyrelsen værdsætter klubberne i klubbens arbejde 
både med hensyn til spillet på banen og det sociale samvær. Bestyrelsen er 
åben over for klubbernes blokering af banen, men beder klubberne om at redu-
cere blokeringen i de perioder hvor antallet af deltagere er lavt.




- Informationsmateriale, velkomstfolder og introduktionshæfte. Et visuelt indby-
dende og fint redigeret materiale med overskriften VELKOMMEN I EBELTOFT 
GOLf CLUB er klart til uddeling til de nye medlemmer og prøvemedlemmer. Ros 
for det!


- Sponsorater. Ildsjælen Flemming Schutz har til bestyrelsens glæde givet tilsagn 
om i samarbejde med Jette Glargaard at gøre en indsats i forbindelse med op-
følgning og udvikling af Ebeltoft Golf Clubs sponsorater. Opgaven er vigtig for 
Ebeltoft Golf Clubs økonomi, men også svær og mega udfordret på grund af 
Coronapandemien. Virksomhedernes økonomi er usikker og aflysningen som 
eksempelvis årets Æblefestival i efterårsferien vil  kræve nytænkning af den 
planlagte turnering Æbelgolf. Golfexpertens ægteskab- og par turnering med 
spisning om aftenen flyttes fra den 27. Juni til den 11. Juli. Flytningen med kort 
varsel sker for at kunne etablere spisning om aftenen. Nye sponsorskilte leveres 
af Skomø efter aftale med Allan Bante, der samler ordrene inden bestilling.


- Baneservice/organisering. For at servicere spillerne på banen og imødegå spil 
uden betaling på vores golfbane har bestyrelsen besluttet at indføre baneservi-
ce. Med baneservicen vil der være mulighed for at købe kolde drikke og choko-
lade. I tilfælde af manglende betaling for spil på banen vil fremvisningen af id 
med navn og adresse og kontaktoplysninger blive fugt til dørs med en anmod-
ning om at forlade banen. Jette Glargaard indkalder til møde med interesserede 
om organisering af baneservice.


- Aftencheck af klubhuset. Jette og Gitte har aftalt med Hanne Herringe fra Golf-
højen, at hun om aftenen ser efter om klubhusets vinduer og døre er lukkede.


- Økonomi.Allan Bante redegjorde kortfattet for økonomien. Før financielle af-
skrivninger viser opgørelsen for. maj 2020 et plus på 150.456 kr. i forhold til 
budget. Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende og er endvidere enige om 
at en stram styring af økonomien skal fastholdes. Manglende respons på ud-
sendte rykkere for manglende betaling af kontingent vil føre til blokering af med-
lemskabet af Ebeltoft Golf Club/ Dansk Golf Unions kort.


- Sponsorturneringer. Informationer på Golfbox om sponsorturneringerne skal 
ajourføres og opdateres i samarbejde med turneringslederne. Tjekliste for turne-
ringsledere skal, tilrettes og sendes til Klubbens turneringsledere.


- Hvervning, introduktion og fastholdelse af eksisterende medlemmer. Gitte Sejer-
sen redegjorde for kommende aktiviteter. Søndag den 13. juni gennemføres, 
forsinket på grund af Coronapandemien, hvervningsarrangementet Åben Golf-
bane for at øge antallet af nye medlemmer. Søndag den 21. Juni er afholdes en 
Spil med dag, hvor deltagerne er klubbens medlemmer i selskab med en nabo, 
et familiemedlem eller en ven, som gerne må introduceres til det fine tilbud for 
nybegynder om medlemskab med træning og golfspil for 100 kr. I 2020. Spil 
med dagens turnering afvikles som en 9 hullers greensome. 


- Kommunikation. Jette Glargaard og Gøsta Knudsen gennemgår infoskærmene 
med henblik på optimering af brugerinformation, håndtering og overblik. 


- Klubhuset og udearealerne. Bestyrelsen gav Gøsta Knudsen bemyndigelse til at 
udarbejde en manual for klubhusets drift og vedligehold. Manualen skal give 
overblik over de nødvendige driftsaktiviteter og rutiner og hvilken standard for 
vedligeholdelsen ønskes. Endvidere skal der redegøres for bygningsdelenes og 



de tekniske installationers levetid og en tidsplan for udførelsen af de kommende 
års vedligeholdelsesarbejder. Sidst men ikke mindst skal der gives bud på de 
økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at leve op til drift- og vedligehol-
delse manualens mål. Varetagelsen af de mange praktiske opgaver der knytter 
sig til Klubhusets drift og vedligehold er udfordret. Gøsta Knudsen udarbejder 
STRAX et oplæg til et nyhedsbrev. Målet med nyhedsbrevet er at etablere en 
gruppe af frivillige medhjælpere, der kan træde til med erfaring og afhjælpning i 
praksis, når de mange forskellige arbejdsopgaver i klubhuset skal løses. 
Nyhedsbrevet suppleres med en liste i wide screen format I klubhusets undere-
tage. Her håber bestyrelsen at man vil skrive sig på og indgå i klubhusets grup-
pe af frivillige medhjælpere.


- Eventuelt indskrænkede sig til fastlæggelsen af næste bestyrelsesmøde, som 
finder sted den 13. juli klokken 17.00        


Gøsta Knudsen


