
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Ebeltoft Golf Club den 8. Marts 2021 

 
Deltagere 

Jette Glargaard 

Allan Bante 

Jacob Rosendahl Jensen 

Gitte Sejersen 

Gøsta Knudsen (ref.) 

 

Dagsorden 

Status økonomi - Budget bane og nyanskaffelser, Gator og Buggy 

Status medarbejdere 

Status IT, herunder betalingsautomat og scorekortprinter 

Turneringsplan for 2021 

Initiativer for begyndere, medlemsskaber og legat for ungseniorer 

Golfbox og godkendelse af scores 

Ryttergården 

Klubhuset 

Momsrefusion og fondsansøgninger 

Generalforsamling 

Eventuelt 

 

Status økonomi - Budget for bane og nyanskaffelser   

Allan redegjorde for Ebeltoft Golf Clubs økonomi, der er bedre end budgetteret. 

Det er glædeligt. Aktuelt betyder det gode økonomiske resultat, at trækket på 

klubbens kassekredit i foråret holder sig inden for rammerne, så der ikke er brug 

for midlertidigt overtræk.  

Bestyrelsen glæder sig over de mange kommende forbedringer af banen, og lægger 

vægt på at det vedtagne budget overholdes. 

Klubbens Gator er blevet stjålet og buggyen, der anvendes til baneservice, er ble-

vet alvorligt skadet i forbindelse med et tyveri. 

Bestyrelsen støttede enstemmigt forslaget om at Ebeltoft Golf Club anskaffer en 

ny Gator (kr. 79.000 + moms) og en renoveret buggy (kr. 10.000) er allerede ind-

købt. 

Det undersøges om der skal en GPS på den nye Gator. 

 

Status medarbejdere 



 

 

Chef greenkeeper Jacob og den nye greenkeeper Ralph begynder deres arbejde 

den 15. marts. Bestyrelsen ønsker velkommen til Ralph og ser frem til et udbytte-

rigt samarbejde.  

Perioden med begrænset adgang til klubhuset har betydet, at Anette har fået gjort 

godt rent overalt og derfor i marts og indtil videre arbejder på nedsat timeantal i 

forhold til tidligere. 

Gitte i sekretariatet har afspadseret så meget det har været muligt. 

 

IT - herunder betalingsautomat og scorekortprinter 

Hastigheden på internettet er opgraderet fra en kapacitet på 25/25 til 250/250 

hvilket burde løse problemerne med dankort i betalingsautomaten. En ny compu-

ter og almindelig printer er installeret i sekretariatet og det er besluttet at indkøbe 

ny scorekortprinter, som forventes installeret i uge 10. 

 

Turneringsplan 2021 

Jacob gennemgik et velkomponeret oplæg til turneringsplan for 2021. Enkelte da-

toer, sponsorer og medhjælpere mangler endelig afklaring, men bestyrelsen kvit-

terede for et glimrende oplæg. Jacob bearbejder turneringsprogrammet, som sna-

rest kommer på klubbens hjemmeside og bliver lagt kopieret i klubhuset. 

 

Initiativer for begyndere – Medlemsskaber – Ungseniorer 

Begyndere 

Der bygges videre på sidste års gode erfaringer. I bestræbelserne på at nå ud til så 

mange som muligt er det tanken i højere grad også at booste initiativet på de soci-

ale medier.  

Der er planlagt en dag med ’Åben golfbane’ og en ’Spil med dag’. Datoerne aftales 

med Henrik. Begynderforløbet afhænger af antal tilmeldte. 

 

Medlemsskaber 

Jette, Gitte og Henrik har lavet et fint oplæg. 

 
Bliv medlem i Ebeltoft Golf Club: 
Vi vil gerne gøre det nemt og attraktivt at blive medlem i Ebeltoft Golf Club og samtidig sikre 
en flexibel og gnidningsfri indgang til spillet og klublivet. Vi har derfor flere forskellige ind-
gange til at blive medlem: 
 

1. Hvis du ikke tidligere har spillet golf, skal du være Prøvemedlem.   
Når du som Prøvemedlem har fået Banetilladelse, men endnu ikke har besluttet at blive 
fuldmedlem, kan du resten af din prøvesæson blive Begyndermedlem.     
  



 

 

2. Hvis du er begynder og har spillet lidt, men ikke har fået Banetilladelse, DGU kort, eller 
tilsvarende skal du være Fuldmedlem med det samme, men du opnår først fulde spille-
rettigheder og DGU kort, når du har fået Banetilladelse hos os. Den får du gennem et 
kursus, som er indeholdt i dit første års kontingent. Det omfatter 5 individuelle lektioner 
og en spille- og regelprøve 
 

3. Hvis du er begynder med Banetilladelse, DGU kort eller tilsvarende og har et registreret 
hcp. på 45 eller derover eller intet hcp. skal du være Fuldmedlem med fulde spilrettighe-
der med det samme. Dit første års kontingent indeholder et tilbud om 3 individuelle lek-
tioner og 3 holdlektioner sammen med tilsvarende begyndere.  

 
4. Hvis du er etableret golfspiller med DGU kort og har et registreret hcp. under 45 skal du 

være fuldt medlem med alle rettigheder med det samme. 
 

5. Hvis du er etableret golfspiller med DGU kort, men kun spiller sporadisk, kan du blive 
Flexmedlem. 
 

6. Hvis du er fuldt medlem af en anden golfklub kan du blive Langdistancemedlem hos os.   

 

Der var fra bestyrelsen bred tilslutning til oplægget som vil blive lagt på klubbens 

hjemmeside. 

 

Ungseniorer 

Vi har besluttet at give ungseniorer mulighed for at søge et 1 årigt legat på ½ kon-

tingent. De endelige betingelser og vilkår herfor arbejder vi stadig på.  

Initiativet er godt hjulpet på vej af, at Nybolig har forhøjet sin betaling til golf-

klubben pr. henvist boligsalg fra kr. 2.000 til kr. 3.000. 

 

Golfbox og godkendelse af scores 

For at scores kan godkendes, skal der være en markør. Uden godkendelse fra mar-

kør ingen scoreregistrering.  

Man kan taste sine scores i Golfbox og notere markøren her, så vil der blive sendt 

en mail til markøren om godkendelse. Kan man ikke gå på golfbox kan scorekort 

underskrevet af spiller og markør afleveres i klubben for registrering. 

 

Ryttergården 

Ryttergårdens omgivelser og interiør trænger til opgradering. Det er bestyrelsens 

holdning at arbejdet, efter aftale med Ryttergårdens personale, skal udføres så vidt 

muligt i samarbejde med klubbens frivillige hjælpere. 

 

Klubhuset 



 

 

Erik har etableret et nyt depotrum til stole m.m. i herreomklædningsafdeling og 

der er blevet ryddet op i depoter, kontoret på 1. sal og fyrrummet på initiativ af 

Jette og Gitte. Godt gået. 

 

Det er tanken i begyndelsen af maj at indkalde til en arbejdsweekend hvor maling 

af klubhuset udvendigt og reparation af rækværket ved den sydvendte terrasse står 

på dagsordenen. Gøsta står for indkaldelsen til arbejdsweekenden, afklaring vedr. 

sponsorat af maling og arbejdsredskaber. 

 

Gøsta kontakter endvidere gruppen af klubhusets hjælpere med henblik på en vi-

dereførelse af deres arbejde i 2021. 

 

Alarmen er justeret således klubhusets åbningstid nu er fra klokken 6 om morge-

nen til klokken 23 om aftenen. 

 

Fondsansøgninger 

Gøsta Knudsen fik til opgave at skabe et overblik over lokale fonde med henblik 

på at opnå økonomisk støtte til f.eks. et lyn/torden/regn shelter, en overdækning 

af terrassen langs klubhusets vestvendte facade etc. 

I screeningen af fondene er vedtægterne for fondenes uddelinger centrale for at 

kunne målrette Ebeltoft Golf Clubs ansøgninger. 

 

Lejekontrakt 

Gøsta har udarbejdet et oplæg til en lejekontrakt for Ebeltoft Golf Clubs klubhus. 

Oplægget, der blev vedtaget af en enig bestyrelse, sendes til Gitte i sekretariatet til 

fremtidig effektuering. 

 

Generalforsamling 

Med de nuværende restriktioner for forsamlinger afventer bestyrelsen regeringens 

og DGUs udmeldinger inden der indkaldes til generalforsamling. 

 

Eventuelt 

Nyt sponsorat med Westvind. Jette og Allan holder møde snarest med Flemming 

om vore sponsoraftaler. Ros fra bestyrelsen til unge Flemming for indsatsen. 

 

Parkering for el buggy incl. strøm kr. 1.000 årligt. Skal formidles på hjemmesiden. 

 



 

 

Etablering af en stige ved hul 16 teested for at forbedre overblikket ved udslag. 

Bestyrelsen tilsluttede sig Ejvind og Niels’s sympatiske forslag der også inkluderer 

opførelse. Respekt. 

 

 

Gøsta Knudsen 

 


