
Bestyrelsesmøde den 24. august 2020. 

Til stede: 
Jette Glargaard

Allan Bande deltog via face time

Jacob Rosendahl Jensen

Gitte Sejersen

Gøsta Knudsen ref.


Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger


Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt


Aktuelle sager 
Jette Glargaard og Henrik Jacobsen har på et møde med Tryg Forsikring gennem-
gået klubbens forsikringer. Herunder materiel og bygninger. Ebeltoft Golf Club 
modtager snarest et tilbud fra Tryg Forsikring med en pris på klubbens fremadret-
tede forsikringsdækning inklusive en Bestyrelses ansvarsforsikring.

Ebeltoft Golf Clubs forsikringsbonus i 2020 bliver på den pæne side af 6000,00 kr. 


Administratorskifte er endnu ikke ajour, da tidligere kasserer Jørgen Fink endnu 
ikke har afgivet alle rettigheder til klubben. Dette tager Allan Bande sig af.


Økonomi 
Klubbens økonomi er ved udgangen af juli tæt på kr.100.000 bedre end budgette-
ret. Det er meget positivt. 


Positive tilkendegivelser fra greenfee spillere og Ebeltoft Golf Clubs medlemmer 
viser at baneservice er et godt initiativ og baneservice har indtil videre solgt for 
mere end kr. 6.000. 


Jacob Rosendahl Jensen udarbejder et oplæg om sommerhuskontingent. Det skal 
undersøges, om det er muligt både at øge det økonomiske udbytte og fastholde 
sommerhuskontingentet som et attraktivt tilbud.


En forsættelse af de positive økonomiske takter i resten af året kombineret med 
stram styring af økonomien vil minimere klubbens træk på kassekreditten.


Medlemsstatus

287 senior medlemmer

48 flex medlemmer

5 ung seniorer




8 langdistance medlemmer 

61 prøvemedlemmer


Aktuelt er der 20 medlemmer som ønsker udmeldelse med virkning fra 1.11.2020. 
Det er bestyrelsen kede af, men det glædelige er, at medlemstallet fastholdes med 
30 nye medlemmer, heraf 23 nye seniormedlemmer.


Sponsorer

Vi mangler indbetalinger fra få af vore sponsorer og det følges der op på.

Nye sponsorskilte, leveres snarligt fra Skomø, så sponsorskiltningen bliver ajour-
ført.


Sponsorturneringer/turneringer 
Jette Glargaard sørger fortsat for nødvendig information om klubbens turneringer i 
lokalaviser, nyhedsmails og på hjemmesiden og Jacob Rosendahl Jensen ajourfø-
rer klubbens facebook med informationerne.

Jacob Rosendahl Jensen sørger for at Golfbox er ajourført i forhold til årets reste-
rende turneringer: Klubmesterskab, ProAm, Føtex sponsorturnering og sponsor/
frivillige/udvalgs turnering.

Checklisten for turneringsledere skal ajourføres.


Greenfee 
Medvirkende til klubbens aktuelle gode økonomi er i høj grad at indtægterne fra 
greenfee, til bestyrelsens glæde, er højere end budgetteret. 


Udvekslede greenfee billetter med andre golfklubber er lagt i kuverter med 2 i hver 
og frivillige hjælpere, der kontinuerligt hjælper i klubben har fået mail om at en ku-
vert kan afhentes i sekretariatet – dette skal ske senest den 10. september. Heref-
ter vil bestyrelsen tage stilling til hvorledes de resterende greenfee billetter skal 
uddeles.


Mergolf

Allan Bande og Jette Glargaard mødes i Norddjurs Goldklub med de andre delta-
gende golfklubber den 3. september 2020 for at evaluere ordningen, som er et til-
bud til klubbens medlemmer.


Hvervning 

Som et led I en fornem hverveindsats fra Gitte Sejersen og Henrik Jacobsen er der 
på trods af corona pandemiens velvoksne snubletråde aktuelt 61 prøvemedlemmer 
og der er udstedt 33 banetilladelser.


Fyraftensgolf genoptages i 2021.


Jacob Rosendahl Jensen undersøger sammen med Henrik Jacobsen muligheden 
for at give skoleelever adgang til Ebeltoft Golf Club.




Kommunikation 
Infoskærmen skal opdateres med et nyt PowerPoint Jette Glargaard, Gitte Sejer-
sen og Gøsta Knudsen mødes snarest om opgavens indhold, grafiske udtryk og 
tidsplan.


Opslagstavlerne i underetagen skal opdateres og ikke aktive opslagstavler skal 
have nyt indhold eller pilles ned. Gøsta Knudsen står for eventuel nedtagning.

Der etableres en ny opslagstavle med vigtig, let forståelig information til greenfee 
spillere på dansk, engelsk og tysk.


Klubhuset 
Til bestyrelsens store glæde er der tilsagn om hjælp til slåning af græs, lugning af 
ukrudt på P-pladsen, fejning af klubhusets terrasser mod øst og vest, den langsig-
tede vedligeholdelse ind- og udvendigt, håndteringen af el, vask af buggies, tank-
ning af buggies, møblering, opslagstavler og digitale skærme. Tak for det!


Det der aktuelt mangler, for at gøre hjælpen mere helstøbt, er hjælpere med viden 
om vvs, varme og vand, rensning af fadølsanlæg samt mod på at fjerne brugte fla-
sker og øldåser. 

Til udvendigt vedligehold mangler hjælpere til maling af bag skuret, klubhusets 
gavl mod syd samt klubhusets vindskeder mod nord og syd. Dette arbejde arran-
geres som en arbejdsweekend primo oktober 2020. Gøsta Knudsen udarbejder 
snarest et nyhedsbrev med en oversigt over de nye opgaver til klubbens medlem-
mer.

Gøsta Knudsen udarbejder endvidere til opslagstavlen en oversigt med de med-
lemmer, der har meldt sig som hjælpere til varetagelsen af klubhusets drift og dag-
lige vedligehold. 

På den korte bane står Gøsta Knudsen for en eventuel justering af klubbens tænd/
sluk ure.


Ideer og forslag fra medlemmerne 
Der er kommet en række gode forslag fra medlemmerne til forbedring af vor klub. 
Det vil vi gerne takke for. Medlemmernes ideer og forslag vil blive bearbejdet og 
vedr. banen vil vi gennemgå de indkomne forslag og ideer med baneformanden.


Kommende møder 
Bestyrelsen holder den 24. september 2020 et visionsmøde. Her skal der etableres 
et visionært grundlag for næste års budget og den kommende generalforsamling. 
Datoen på næste bestyrelsesmøde aftales på visionsmødet. 

Som et led I bestyrelsens bestræbelser på at have fingeren på pulsen samt mod-
tage gode input fra medlemmerne afholdes inden næste års budgetlægning møder 



med greenkeeperne og baneformanden, med klubbens regel- og ordenskyndige 
og klubberne i klubben.


Gøsta Knudsen


  



