
Referat af bestyrelsesmøde den 9. juni 2021.


Til stede:

Jette Glargaard

Allan Bante

Jacob Rosendahl Jensen

Gitte Sejersen

Gøsta Knudsen (ref)


Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 3. maj 2021

Der var ingen kommentarer og referatet blev godkendt.


Dagsorden

Generalforsamlingen den 21. juni 2021

Eventuelt herunder oplæg om fonde 


Generalforsamlingen den 21. juni 2021

Jette mødes inden generalforsamlingen med aftenens ordstyrer 
Henrik Brandt Madsen. Hensigten er at gennemgå mødets 
dagsordenen, forløb og styring.


Bestyrelsen drøftede generalforsamlings dagsorden og kom 
med konstruktive bud på dagsorden punkternes indhold og 
form. Der er behov for en ændring i vedtægterne hvor kalen-
deråret skal rettes til regnskabsåret. Endvidere skal der udar-
bejdes en ny formulering i forbindelse med vedtagelse af even-
tuelle fremtidige kontingentstigninger over 10%.


Jette udarbejder oplæg til beretningen og modtager snarest fra 
bestyrelsesmedlemmerne bud på indhold. Endvidere er det 
vigtigt at bestyrelsen aktivt arbejder for opstillingen af nye be-
styrelsesmedlemmer.


Eventuelt




I forbindelse med Ægteskabs- og Par turneringen lørdag, den 
3. juli der spilles som en Scottish Twosome – skriver Jacob på 
golfbox oplysning om hvordan denne turnering spilles. Den er 
en variant af den klassiske Greensome.


Jette har holdt møde med Gitte i sekretariatet om åbningstiden 
i sekretariatet, så medlemmer og greenfee gæster kan service-
res bedst muligt. 


Skilte, der viser vej og gør det nemmere at finde rundt på ba-
nen, vil efter produktion hos Skomø blive sat op. Ny skraldes-
pand til tomme flasker og øldåser vil blive installeret ved bag-
huset. Det vil ud over at forskønne området øge kapaciteten for 
opbevaring af tomme dåser.


De små parasoller nedbrydes af vind og vejr. Gøsta undersøger 
om den store gamle parasol er funktionsdygtig og kontakter ef-
ter levering af mailadresse fra Jette Carlsberg med henblik på 
nye sponsorparasoller til terrassen mod vest og forpladsen 
mod øst.


Allan undersøger muligheden for at klubmedlemmerne på en 
supplerende computer kan notere deres scores uden at bloke-
re golfbox.


Gøsta udarbejder opslag til arbejdsweekend den 10. og 11. juli, 
hvor klubhusets facader skal males. Gøsta undersøger endvi-
dere sponsering af maling, leje af stillads og anskaffelse af ar-
bejdsredskaber - pensler, stålbørster m.m.


Gøsta gennemgik et oplæg om fondsstøtte til Ebeltoft Golf 
Clubs fremtidige udvikling af banen. I oplægget sættes der fo-
kus på en række fonde, små og stores målsætninger for tilde-
ling af fondsstøtte. Bestyrelsen vurderer, at der i forhold til fon-
denes vedtægter og målsætninger er muligheder for økono-
misk støtte. Der var i bestyrelsen enighed om, efter generalfor-



samlingen, at pejle sig ind på vigtige projekter for Ebeltoft Golf 
Club og udarbejde konkrete ansøgninger om økonomisk støtte 
og redegøre for mulig egenfinansiering.


Gøsta Knudsen

 


