
Bestyrelsesmøde i Ebeltoft Golf Club den 14. december 2020


Til stede


Jette Glargaard

Allan Bante 

Jacob Rosendahl Jensen ( afbud )

Gitte Sejersen

Gøsta Knudsen ( ref )


Referat af bestyrelsesmødet den 14. december 2020


Der var ingen kommentarer til referatet fra bestyrelsesmødet den 9. november 
2020.


Dagsorden

Oplæg til lejekontrakt for Ebeltoft Golf Clubs klubhus.

Betalingsregulativet

Priser og medlemstilbud

Mergolf og golfhæftet

Generalforsamling 

Eventuelt


Oplæg til lejekontrakt for Ebeltoft Golf Clubs Klubhus

Gøsta Knudsen rundsender pr. mail rettet oplæg til lejekontrakt for Ebeltoft Golf 
Clubs klubhus til bestyrelsen med henblik på en sidste justering.


Betalingsregulativet

Betalingsregulativet er en integreret del af vedtægt for Ebeltoft Golf Club. Beta-
lingsregulativet beskriver medlemskatagorierne og redegør for fastsættelsen af 
kontingentet på den årlige generalforsamling.

Kontingentet omfatter perioden fra den 1. november til den 31. oktober. Betalingen 
af kontingentet sker den 1. november og den 1. maj. 

Medlemsskab er bindende for hele kalenderåret. Ønske om udmeldelse skal være 
sekretariatet i hænde senest den 30. september.


Jette Glargaard og Allan Bante gennemgår med en tættekam informationen om 
betalingesregulativet på klubbens hjemmeside og vedtægterne med de vedtagne 
ændringer for betalingsregulativet på generalforsamlingen i 2020,  for at sikre  at 
formuleringerne er identiske.


Priser og medlemstilbud.

Jette Glargaard gav en grundig redegørelse for priserne for gæster og de forskelli-
ge medlemskatagorier i forbindelse med turnerings fee, greenfee, pay and play 
fredage efter klokken 12, leje af buggy og trolley, buggyparkering ved klubhus, leje 
af rum i bag skuret. Endvidere blev der sat fokus på gæsters betaling for bolde til 
træning på driving range, leje af køllesæt og spil på par 3 banen.




Allan Bante havde indhentet information om områdets golfklubbers priser for  Flex 
medlemmer og Long Distance medlemmer. Ebeltoft Golf Club er ikke prisførende, 
men ligger i midterfeltet med vores prisniveau.


Der var sympati for et forslag om et lavt kontingent for juniorer ,fordi bestyrelsen 
vurderer, at selv en mindre gruppe juniorer vil være et velkomment bidrag til golf-
spillet på banen og klubbens sociale liv. 


Bestyrelsen kvitterer med stor glæde for den beundringsværdige indsats, der er 
ydet for at fastholde årets kuld af prøvemedlemmer og gøre dem klar til klubbens 
store bane. Det blev drøftet om prisen for prøvemedlemsskab skulle fastholdes på 
det nuværende niveau på 100 kr. og om prøvemedlemmernes periode med under-
visning kunne slankes til tre måneder inden de slippes løs båden store bane.


Jette Glargaard og Allan Bante vender bestyrelsens synspunkter om næste års 
ordning for prøvemedlemmer med Henrik Jacobsen. 


Mergolf og Golfhæftet

Prisen for Mergolf er  800 kr. der betales i vinterperioden 100 kr. i green fee.


Bestyrelsen drøftede golfhæftet og fandt ordningen så lidt attraktiv at Ebeltoft Golf 
Club ikke ønsker at forsætte samarbejdet.


Generalforsamling

Bestyrelsen drøftede tidsfristerne for indkaldelse til generalforsamling, dagsorden 
og underskrivning af årsregnskab. Øvrige temaer var valg af ordstyrer, revisor og 
bestyrelsens sammensætning. 


Bestyrelsen mødes den 4. januar med generalforsamlingen den 25. januar 2021 på 
dagsordenen. 


Eventuelt.

Gøsta Knudsen redegjorde for en henvendelse fra Nationalpark Mols Bjerge om 
etablering af en sti forbindelse  via Ebeltoft Golf Clubs bane til Jernhatten. Besty-
relsen fandt forslaget sympatisk, fordi en sti gennem området, til gavn for almen 
vellet, vil gavne klubbens muligheder for ekstern økonomisk fondsstøtte og øge  
eksponeringen af  Ebeltoft Golf Club til gavn for klubbens forsatte eksistens. Trods  
disse kvaliteter ved forslaget fandt bestyrelsen ikke, at en offentlig sti  kunne fore-
nes med sikkerheds kravene om afstand eller ville være i overensstemmelse med 
medlemmernes ønsker om ugenert golfspil.


Til bestyrelsens glæde har Allan Bantes henvendelse til DGU og DIF om kompen-
sation for tabte indtægter i forbindelse med Coronapandemien  resulteret i en øko-
nomisk støtte på 33% af det ansøgte beløb. Ros for det.


Ebeltoft Golf Club ved Allan Bante har indhentet et 15 årigt lånetilbud på klubhuset 
fra Nykredit med en rente på 0%. Sammenlignet med det eksisterende lån med en 



restløbetid på 14,5 år og en rente på 1% er der udsigt til en årlig besparelse på ca, 
10.000 kr. om året. Det er bestyrelsens holdning at vi, selv om der vil være et 
kurstab, hurtigst muligt skal gennemføre låneomlægningen.


Gøsta Knudsen



