
Referat af bestyrelsesmøde i Ebeltoft Golf Club den 9. November 2020


Deltagere:


Jette Glargaard

Allan Bante 

Jacob Rosendahl Jensen (afbud)

Gitte Seiersen

Gøsta Knudsen (ref)


Der var ingen forslag til ændringer i sidste mødes referat


Dagsorden blev godkendt uden kommentarer


Dagsorden:

Regnskab 2019 - 2020

Budget 2020 - 2021

Eventuelt


Regnskab  2019 - 2020 og Budget 2020 - 2021 


Allan Bante gav en grundig gennemgang af 2019 - 2020 budget og regnskab. Be-
styrelsen vil gerne kvittere for det store arbejde der ligger til grund for redegørel-
sen.


Konklusionen er at regnskabsåret 2019 - 2020 har været udfordret. Udsigten til fal-
dende indtægter og Corona pandemien har krævet bestyrelsens fulde opmærk-
somhed og nødvendiggjort en stram styring af klubbens økonomi.


Regnskabet er endnu ikke revideret og der vil komme nogle hensættelser, men be-
styrelsen konstaterer med glæde at året 2019 - 2020 har været økonomisk tilfreds-
stillende.


På medlemssiden har vi haft 52 udmeldelser. Det er et alarmerende højt tal som vi 
er kede af, men tilgangen af nye medlemmer har været så stor at vi aktuelt har flere 
medlemmer end sidste år.


Medlemmer - Seniorer 295, Flexmedlemmer 38, Ungseniorer 5, long distance 9, 
juniorer 1 og passive 8. I alt 356 medlemmer.


Lægges til den positive udvikling i medlemstallet en markant stigning i antallet af 
greenfee gæster svarende til en indtægtsstigning på 269.131 kr, en fornem indsats 
der har ført til markant øgede sponsorindtægter, og at bestyrelsens stramme sty-
ring af økonomien har givet besparelser på 83.363 kr, giver året 2019 - 2020 et 
overskud på 328.755 kr efter renter i stedet for det budgetterede resultat på 
10.000 kr.




Det er en meget glædelig udvikling der blandt andet betyder at vi for første gang i 
mange år ikke har en udfordret likviditet og et væsenligt mindre træk på Ebeltoft 
Golf Clubs kassekredit.


Bestyrelsen vil i 2020 - 2021 forsætte den konservative økonomiske budgetlæg-
ning og fastholde den stramme styring af klubbens udgifter. 


Eventuelt


Eventuelt formede sig som en konstruktiv debat med mange emner omfattende 
reglerne for vinterbane, brugen af buggyer i vinterhalvåret, køb/leasing eller leje af 
køretøj til boldopsamling, gratis brug af bolde på driving ranges i perioder hvor vi 
selv henter boldene, pay and play, kontingent for prøvemedlemmer 2021, Mergolf 
og aftalen med udlejere af feriehuse på Djursland. 


Gøsta Knudsen


