
Referat fra bestyrelsesmøde den 13. juli 2020


Til stede:

Jette Glargaard

Allan Bante, afbud

Jacob Rosendahl Jensen

Gitte Seiersen

Gøsta Knudsen, ref.


Mødets dagsorden og referatet fra bestyrelsesmødet den 12. juni 2020 blev god-
kendt uden kommentarer.


Dagsorden 

Greenfee billetter  
Udveksles aktuelt med vores netværk af golfklubber. 

Kriterierne for tildeling af greenfee billetter til klubbens medlemmer er, ud over en 
anbefaling fra de ansvarlige for klubbens vigtigste kærneområder, en fast og stabil 
indsats med drift og vedligehold. Eksempelvis en time ugentlig og på årsbasis mel-
lem 20 og 30 timer.


Sponsorater 
Firmaordning med frit medlemsskab for 1 til flere personer undersøges.


Sponsoraterne kalkuleres efter en fortræffelig indsats fra Flemming Schütt til 
130.000 kr. Det er en fornem fremgang på 28.725 i forhold til budget. Det vil besty-
relsen gerne kvittere for.


Driving Range 
Der er konstateret uheldig aktivitet om aftenen på driving range af personer uden 
medlemsskab til Ebeltoft Golf Club. 

Fremover vil der for “gæster” uden medlemsskab være en pris på 20 kr. for et net 
bolde. Ordningen annonceres med tydelig skiltning til MobilePay på driving range.

Det koster kr. 50 inklusiv lån af køller at bruge klubbens træningsfaciliteter.


Buggyudlejning 
Jacob undersøger nøgleskabets funktionsduelighed, så det kan fungerer alle tider. 
Jette, Gitte og Gøsta sikrer snarest en bedre mere let forståelig og tydelig skiltning 
i klubhuset. Herunder en ny power point præsentation af vores enestående bane 
og klubbens fine sociale liv.


Møde med Carlsberg 
Ud over en aftale om møde om ny kontrakt i november aftalte Jette Glargaard at 
Carlsberg donerer fleecetæpper med Carlsberg logo og 10 mindre parasoller til ter-
rasserne mod øst og vest. Målet er med en mere indbydende terrasse at fremme 
ophold på Klubhusets terrasser med indtagelse af mad og kolde drikke.




Kontantløs betaling i klubben 
For at lette betalingen af kolde drikke gennemføres forsøg med betaling af fadøl fra 
klubhusets bar via MobilePay – hvornår meddeles i nyhedsmail.

Det er endvidere bestyrelsens ønske at betaling for kolde drikke i klubhusets au-
tomat fremover skal ske uden kontanter og processen er igangsat.


Matcher/turneringer 
August byder på Sponsormatcher med Sparekassen Kronjylland den 2. August 
2020 og Kvadrat den 23. August 2020.

Pro/Am gennemføres med 18 tilmeldte hold og den traditionsrige Eblelgolf match 
gennemføres som en klubturnering med efterfølgende middag ved Karens Køkken.


Baneservice 
Klubbens nyskabelse med baneservice fungerer fint. Ordningen modtages med 
positive tilkendegivelser fra klubbens medlemmer og gæstende greenfee spillere. I 
forbindelse med klubbens turneringer anbefales, at medlemmerne ikke medtager 
egne forsyninger, men støtter klubbens baneservice.


Gennemgang af klubbens energiforsyning og forbrug. 
Allan Bante har haft møde med OK med henblik på et tilbud om udskiftning af 
klubhusets oliefyr med en varmepumpe. Et eventuelt skift af energikilde fra olie til 
el matcher regeringens klimatiltag, men bestyrelsen afventer mere præcis informa-
tion om støtteordninger inden en endelig beslutning om ny energiforsyning tages. 
Der afholdes endvidere i uge 30 møde med Holmris om klubhusets belysning med 
henblik på et skift til LED lys og en justering af tænd/sluk styringen.


Begynderne 
Klubbens hverveaktiviteter i 2020 har trods Coronapandemiens snubletråde givet 
59 nye prøvemedlemmer. Det er et fornemt resultat som fortjener stor ros.

For at sikre et bedre flow og gøre banen mere tilgængelig for nybegynderne kom-
mer der fremskudte tee steder for begynderne. Det anbefales at begynderne spiller 
på banen på lørdage og søndage sidst på dagen og at der startes på hul 1 til hul 2 
… indtil det er nok for den dag og at begynderne lukker hurtigere spiller igennem 
på banen.

Klub 37+ er et godt sted at få mere erfaring i selskab med mere øvede spillere, når 
begynderne har fået banetilladelse.


Banen 
Banens stier er blevet udbedret. Ros for det.

Hul seks klokken flyttes til hul syvs gul tee når greenkeepernes ferie er afholdt.


Klubbens økonomi 
Regnskabet er til bestyrelsens glæde bedre end budgetteret. Årsagen er kontin-
gentforhøjelsen, flere sponsorindtægter samt den stramme styring af udgifterne. 



Korrigeret for periodiske udgifter, eksempelvis vand på 53.000 kr. er budgettet 
180.000 kr. bedre end budgetteret.  
Klubbens likviditet påvirkes negativt af store afdrag på et af lånene i klubhuset.


Sekretariatet 
Der mangler 2 til 4 mere i sekretariatet til at tage over når Gitte har fri.


Mergolf & Djursland Rundt 
47 af klubbens medlemmer er tilmeldt Mergolf, mens Djursland rundt er solgt til 2 
medlemmer.


Næste bestyrelsesmøde finder sted den 17. august 2020 i Klubhuset.


Gøsta Knudsen.



