
Referat af bestyrelsesmøde i Ebeltoft Golf Club den 3. Maj 2021


Deltagere

Jette Glargaard

Allan Bante

Jacob Rosendahl Jensen

Gitte Sejersen

Gøsta Knudsen (ref)


Kommentarer til referat fra bestyrelsesmøde den 8. marts 2021.  
Der var ingen kommentarer til referatet.


Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.


Orientering ved formanden 
Naboskabet til hul 16 - Efter konstruktive møder med naboerne til 
hul 16 er der enighed om at undgå skærmende net og høje hegn. 

Der er endvidere enighed om, at der fremadrettet skiltes om agtpå-
givenhed ved udslag fra teestedet, og at udskiftning af tagsten ved 
eventuelle tagskader stadig udføres af Ebeltoft Golf Club på klub-
bens regning.

Der afholdes møde med naboerne til hul 16 til april 2022, hvor erfa-
ringerne fra 2021 evalueres.


Buggier - Jette har aftalt et eftersyn, reparation og servicering af 
klubbens buggier så de er toptunede til sommerhalvåret. 

Jette holder møde med politiet og SSP om brugstyveri af og hær-
værk på Ebeltoft Golf Clubs buggier.


Jette har månedlige konstruktive morgenmøder med greenkeeper-
ne og baneformanden på Ryttergården.

Det kortvarige rygeforbud er ophævet og Nybolig har bestilt og be-
taler nye flag til greens.


DGU Coronanyt - Ebeltoft Golf Club afventer de seneste udmeldin-
ger den 6. maj 2021 inden der tages stilling til yderligere åbning af 
klubhuset. Med Ebeltoft Golf Clubs begrænsede personale, er krav 
om Coronapas for at bruge klubhuset en udfordring.




Aktuelle sager  
Adgangskoder og mailadresser - Allan har med bestyrelsens op-
bakning bedt NN Hosting om en grundig gennemgang af klubbens 
mailsystem med henblik på forenkling og etablering af nye mailko-
der som fremadrettet fornyes hver 6. måned.


Infoskærmen - Der er udfordringer når infoskærmens powerpoint 
skal justeres. Fink leverer USB stik så justeringer på infoskærmen 
bliver mulig.


Baneservice - Vores velfungerende baneservice ser gerne, for at 
optimere overblikket og vagtplanen, at klubkalender bliver tilgæn-
gelig. Jacob følger op.


Græsslåning og buggier - Erwin har tilbudt at stå for slåning af 
klubhusets græsarealer. Som optakt til den første græsslåning har 
maskinen fået nyt tændrør og olie. 

Kresten står for tankning af buggierne mens Poul Erik har givet til-
sagn om pudsning og rengøring af buggierne. Mange tak. 


Levering af pizzaer - Bestyrelsen afventer regeringens corona ret-
ningslinier inden der tages stilling til en eventuel aftale om levering 
af pizza til klubhuset efter en golfrunde som service spillere/green-
feegæster kan benytte sig af.


Fondsstøtte - I forbindelse med Ebeltoft Golf Clubs ønskeliste for 
fremtidige projekter har Gøsta været på DGUs hjemmeside og på 
nettet for at etablere overblik over mulighederne for økonomisk 
fondsstøtte. Vedtægtskrav om eksempelvis adgang for offentlighe-
den, brugerdrevne processer eller et særligt fokus på unge i natu-
ren beskærer markant antallet af fonde, hvor Ebeltoft Golf Club kan 
søge om økonomisk støtte.

Efter drøftelse i bestyrelsen blev det besluttet at Gøsta til det næste 
bestyrelsesmøde den 9. juni 2021 udarbejder et oplæg til fonde, 
hvor vedtægterne åbner for ansøgning om økonomisk støtte.


Lost & found - I klubhuset etableres en kasse til glemte sager. I for-
længelse af kassens etablering oplyses i en nyhedsmail om at 
fundne og glemte ting, der ikke afhentes inden en aftalt dato vil bli-



ve fjernet. Gitte Sejersen taler med Erik om etablering af lost & fo-
und kasse i klubhuset.


Lejekontrakt - Lejekontrakten, som blev godkendt af bestyrelsen 
den 8. Marts 2021, er sendt til Gitte i sekretariatet med henblik på 
implementering. Allan følger op.


Stige ved hul 16 – Det er besluttet, at sætte det sympatiske tilbud 
om etableringen af en stige ved hul 16 i bero. Årsagen er, at det 
ønskede overblik over hul 16 fairway vil kræve en langt højere stige 
end foreslået. Bestyrelsen takker for initiativet.


Økonomi 
Regnskabet - Regnskabet følger budgettet og bestyrelsen glæder 
sig over et økonomisk tilfredsstillende resultat.


Medlemsstatus - Den 1. april 2021 havde Ebeltoft Golf Club 315 
omregnede fuldtidsmedlemmer. i 2020 var der 302. Det er en frem-
gang som giver anledning til glæde, men bestyrelsen er bevidste 
om Corona pandemiens betydning.


Personale - Jette vil holde månedligt møde med Gitte og Anette.


Sponsorer - Bestyrelsen værdsætter Flemmings imponerende ar-
bejde for at fastholde Ebeltoft Golf Clubs sponsorer. Det er lykke-
des så godt at status quo opretholdes og nye sponsorer er kom-
met til.


Sponsorturneringer 
Skal blå tee i spil - Torsdagsherrerne har som noget nyt taget blå 
tee i spil. Jacob undersøger inddragelse af blå tee til sponsorturne-
ringer.

Det er besluttet at prøve turneringsformen Scottish Twosome i æg-
teskabsmatchen.


Greenfee  
Greenfee billetter - Jette kontakter golfklubber med henblik på at 
optimere antallet af bytning af greenfee billetter i 2021 til glæde for 
alle vore frivillige i klubben, der som tak hvert år bl.a. får en kuvert 
med 2 greenfee billetter til en anden golfklub.




35 af Ebeltoft golf Clubs medlemmer er tilmeldt Mergolf. Det er i 
forhold til tidligere et faldende antal, men der er aldrig for sent at 
melde sig til ordningen. 


Hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer 
Åben Golfbane 18. April 2021 - Der kom 21 nye prøvemedlemmer, 
hvoraf 11 meldte sig ind. Det overvejes af afholde endnu et Åben 
Golfbane arrangement den 6. Juni 2021 for at optimere antallet af 
nye prøvemedlemmer.

Der er tilmeldt 20 til efterskole golf og Klub 37 har 16 tilmeldinger 
og yderligere 2 har lovet deltagelse. 

Jacob booster tilbuddet om prøvemedlemskab på facebook.

Gitte Seiersen kontakter Kim med henblik på en visuel tydeliggørel-
se af tilbuddet om prøvemedlem på klubbens hjemmeside.


Klubhuset 
Lysstofrør - Allan undersøger i samarbejde med Holmriis prisen for 
at udskifte de gamle rør med nye Led - lysstofrør. 


Maling af klubhuset -  Klubhuset og bagskuret trænger til maling.

Bestyrelsen foreslår en arbejdsweekend den 10. og 11. juli 2021. 
Gøsta udarbejder info til nyhedsmail og ophænger tilmeldingsliste i 
klubhuset, samt afklarer sponsorstøtte til maling, rekvirering af stil-
lads og arbejdsredskaber. Begge dage er der ud over fælles mor-
genbuffet og frokost garanti for socialt samvær i pastoral idyl.


Øl/vand automat - Uregelmæssig drift skyldes sandsynligvis mang-
len af en udvendig antenne. Allan følger op med henblik på at sikre 
regelmæssig drift.


Tyveri og hærværk - For at undgå brugstyveri af og hærværk på 
klubbens og privates buggier er de etablerede kæder med hæn-
gelåse ikke nok sikring. Der er nu påsat større hængelåse og besty-
relsen havde sympati for et forslag, som indebærer er solid metal-
bom, en bedre beskyttet låsemekanisme og en eventuel permanent 
lukning af buggy parkeringspladsen i den ene enden for at skabe 
mere plads. Jacob og Allan undersøger forskellige muligheder.




Alarmsystemet - Manglende netforbindelse har ført til sene opring-
ninger fra vagtselskabet, selv om der ikke er gået en tyverialarm. 
Det er ikke holdbart. Allan kontakter Holmriis med henblik på til-
bud/pris på udskiftning til et nyt, mere enkelt, funktionelt optimalt 
og økonomisk fordelagtigt system. 


Spørgsmål, forslag og sager fra medlemmerne

Bestyrelsens har fra medlemmernes modtaget forslag om askebæ-
ger ved hul 11 og et ønske om en forbedret nedkørsel for buggier 
ved hul 15. 


Diverse 
Allan Bante kontakter Tryg i forbindelse med opsigelse af forsikrin-
gen af den stjålne greenkeeper vogn med henblik på afklaring.


Boldvaskere, der er i stykker, erstattes af nye som er bestilt.


Klokken på hold 6 skal flyttes ned til hul 7 udslagssted for at opti-
mere flowet på banen.


Der er bestilt 24 gange 12 stykker gode logobolde til en meget for-
delagtig pris.


Inspiration fra Grenå Golfklub i forhold til affaldskurve og leje af 
buggyer/aflevering af nøgle efter brug tages op af bestyrelsen til 
drøftelse og beslutning på et senere tidspunkt.


Buggikørsel tilladt for alle, som igennem de seneste år er blevet le-
galt ved sponsorturneringer, blev diskuteret og tages op på et se-
nere bestyrelsesmøde.


Golf for Diabetikere i samarbejde med DGU undersøges af Jette.


Bestyrelsen har tidligere på året besluttet at opsige samarbejdet 
med Golfhæftet som træder i kraft fra 2022.


Printeren på kontoret på 1. sal skal tilsluttes den nye scorekortprin-
ter.




Klubberne i klubben har udgifter, hvis klubben vil have sin egen 
bankkonto – det er dyrt. Bestyrelsen har undersøgt om KIK kan 
have en konto under klubbens bankaftale – det kan godt lade sig 
gøre, men bestyrelsen mener det kræver for meget tid/administra-
tion, hvorfor dette ikke vil blive tilbudt KIK’erne.


Der har været efterspørgsel efter erstatning for Sponsor-/hjælper 
turneringen, der blev aflyst i efteråret og som bestyrelsen havde 
håbet kunne gennemføres her i foråret 2021 – dette har grundet 
Corona ikke kunnet realiseres, da denne turnering starter med 
morgenmad og slutter med frokost - det sociale element er meget 
vigtigt i denne turnering. Derfor er 31. oktober dagen for Sponsor-/
hjælper turneringen i 2021. 


Nordisk Golfers, som er kendt for sin fine hjemmeside, effektivitet 
og mange følgere har en fornem praksis for markedsføring og syn-
liggørelse, som kan være attraktiv for Ebeltoft Golf Club. Der var 
stemning i bestyrelsen om at indlede sonderinger til et fremtidigt 
samarbejde. 


Gøsta Knudsen


  


