
Vi taler om klubbens år fra 1.11.19 til 1.11.20 – som sluttede for mere end 7 måneder siden.
En turbulent start efter generalforsamlingen i slutningen af januar 2020 grundet Corona og
ændring i bestyrelsens sammensætning – bestyrelsen har arbejdet uden en suppleant
siden marts 2020.
Den nuværende bestyrelse har været enige om at følge og har fulgt DGU’s anbefalinger
vedrørende håndtering af Corona situationen. Anbefalinger som har krævet høj grad af
medlemsinformation og stor flexibilitet hos klubbens medarbejdere og stor forståelse fra
klubbens medlemmer i efterlevelse af de givne anbefalinger. TAK – det har ikke været
nemt.

Bestyrelsen lægger stor vægt på et højt informationsniveau til klubbens medlemmer – det 
er alle klubbens medlemmers Ebeltoft Golf Club – og klubben eksisterer på basis af vor
kontingentindtægter, greenfee gæster, sponsorer, salg af drikkevarer og fordi vi har så
mange frivillige dygtige medlemmer der yder et stort frivilligt arbejde for klubben.

STOR TAK FOR DET, TIL ALLE JER DER PÅ FRIVILLIG BASIS MEDVIRKER TIL KLUBBENS FORTSATTE 
EKSISTENS PÅ HVER JERES MÅDE – UDEN JER INGEN EBELTOFT GOLF CLUB - INGEN NÆVNT / 
INGEN GLEMT!
STOR TAK TIL ALLE VORE SPONSORER, SOM TRODS CORONA HAR STØTTET OS I 2020.

VELKOMMEN



Gitte Skoubo i sekretariatet havde i året 10års jubilæum som ansat i klubben og det 
blev fejret med en reception.

Anette Havmøller som klarer renholdelsen af klubhuset og banetoilettet har måttet 
se sin arbejdstid blive reduceret i perioder grundet Corona, og har vist stor 
flexibilitet.

Som ny greenkeeperassistent og mekaniker blev Frank Frosch ansat og gjorde et 
godt stykke arbejde, men han forlod os ved årets udgang, da arbejdet her viste sig 
uforeneligt med bopæl i Åbenrå.

Som ny greenkeeper, til start medio marts 2021, blev Ralph Siddon ansat, Ralph er 
udlært her i Ebeltoft, og har siden arbejdet på bl.a. Lyngbygård Golfbane.

Vores chefgreenkeeper Jacob Fredberg har meddelt, at han forlader os, og også 
greenkeepererhvervet ved udgangen af 2021. Ralph vil så blive chefgreenkeeper og 
vi skal have en ny assistent. De hænger desværre ikke på træerne.
Egentlig skulle vi være mindst 3 mand på banen, som der tidligere har været, men 
det tillader økonomien desværre ikke.

KLUBBENS MEDARBEJDERE



Udover den almindelige daglige drift, fik vi malet alle borde/bænke 
sommeren 2020 og har i vinter fået gennemgået hele huset og fået 
ryddet op og smidt ud og ændret møblering af klublokalet og kontoret 
på 1 sal. 

Overskydende møbler/stole står i depotrum der er etableret i 
herreomklædningen i stueetagen. 

Vi har fået MobilePay på fadølsanlægget og kontant- og kortbetaling på 
øl/vand automaten.

KLUBHUSET



Målsætning
Bestyrelsen har arbejdet med at formulere banens ide, banens identitet ud fra 
de fysiske, økonomiske og demografiske begrænsninger og muligheder, som 
nu engang er vores grundvilkår. Det er vigtigt at skiftende bestyrelser og 
baneformænd/udvalg arbejder langsigtet efter et mål og en plan og ikke lader 
sig påvirke af tilfældige ideer.

Banens ide og identitet er:
• En kompakt, bynær, naturskøn, afvekslende og velplejet klassisk golfbane 

for den voksne motionsspiller.

Målsætningen for banen må så være:
• At fastholde banens ide og særlige identitet og bearbejde de svagheder, 

banen har i forhold til sin ide.
Denne ”formålsparagraf” udelukker ikke, at banen også kan være en teknisk og 
strategisk udfordring for den bedre, yngre golfspiller, men den tilsiger, at banen 
først og fremmest er og skal være indrettet til glæde for den voksne 
motionsspiller.

BANEBERETNING 2019/20



Strategien for at opfylde målsætningen så langt som muligt indenfor de 
begrænsede økonomiske muligheder vil være:
• Små, stædige, og mærkbare skridt efter en langsigtet, prioriteret plejeplan 

og anlægsplan.

En sådan plan er udarbejdet og kan læses på klubbens hjemmeside.

BANEBERETNING 2019/20



Baneplejen.
Med vores begrænsede mandskabsressourcer har plejeindsatsen været 
koncentreret om den basale daglige pleje, men samtidig er der arbejdet så 
meget som muligt med løbende forbedring af greens, teesteder og fairways. 
Greens bearbejdes med prikning, dressning og jordforbedringsmidler for dels at 
forbedre jordstrukturen, dels at gøre greens mere jævne og letløbende. Greens 
bliver også gjort større ved klipning, så langt terræn og græskvaliteten tillader.

Teesteder repareres løbende for turfmærker og dresses for at blive mere faste 
og plane.

Fairways, som nok er vores svageste led på grund at jordbundsforholdene, er 
blevet verticalskåret og eftersået, men vi er totalt afhængige af 
nedbørsmængden.

BANEBERETNING 2019/20



Baneforbedringer
I årets løb (2019/20) er en del anlægsmæssige forbedringer udført og taget i 
brug:
• Afgravning af skrænt foran 1. gul tee og udvidelse af gul tee.
• 4. green hævet og udvidet med stopvold i venstre side
• Fairwaybunker på hul 1
• Nyt gul tee på hul 8
• Nyt gul tee på hul 11
• Udvidelse af gul tee på hul 12
• 14. fairway er blevet forbedret på det tidligere vejareal
• Vandingen er forbedret på flere greens, bla. 2,6,7 og10
• Stier repareret
• Par 3 banen er omlagt med nye greens og teesteder
• Driving Range er jævnet ved skrænten i højre side
• Udslagshus med 2 pladser er opført

BANEBERETNING 2019/20



Maskiner
Vi har fået en ny greenklipper og maskinparken er pt. acceptabel, men om et 
par år skal vi have en ny fairwayklipper.
Vi har fået et nyt boldopsamler aggregat, og da det gamle køretøj brød 
endegyldigt sammen, lykkedes det et par fingernemme klubmedlemmer at 
ombygge en udtjent greenklipper til et nyt velfungerende køretøj.

Hul 16
Golfspillerne slår længere i dag end tidligere og tilsvarende skævere; det 
betyder desværre at vores naboer på hul 16 er kommet i skudlinien og flere 
gange har fået slået tagplader itu. Heldigvis er ingen personer hidtil blevet 
ramt, men det kan godt komme til at ske. Det er ikke muligt at flytte hul 16 
længere væk fra husene eller beskytte disse med net eller lignende, så alle skal 
være særdeles omhyggelige med at holde deres drives til højre, så vi kan 
bibeholde det gode naboskab.

BANEBERETNING 2019/20



Klubber i Klubben
Vi har meget velfungerende klubber i klubben, - store som små, som har stor 
betydning for klubbens eksistens og kultur og som alle danner god ramme 
omkring vor klub som et vigtigt mødested for rigtig mange af klubbens 
medlemmer – både sommer og vinter.

Baneservice
Blev etableret for at give vore egne og specielt greenfee spillere en rigtig god 
oplevelse, når de spiller vores bane i sommerhalvåret samt sikre god service 
når der er turneringer på banen. Der tilbydes gratis kaffe og der kan købes 
diverse drikkevarer samt lidt sødt. Baneservice består af et fast team på 6 som 
fordeler ugevagter mellem sig og hjælper hinanden når der er brug for det.

KLUBBER I KLUBBEN & BANESERVICE



Hvervning og fastholdelse af nye medlemmer
Vi havde i 2020 tilmeldt 72 prøvemedlemmer og 36 gennemførte 
introduktionsforløbet og 27 meldte sig ind inden d. 1.11.20. Yderligere 2 har meldt 
sig ind her i foråret 2021.

Vi kom lidt sent igang pga. Corona, men vi fik afholdt en ’Åben Golfbane’ dag, en 
’Spil med Dag’, to Regelaftener og en’ Svendeprøve’. Der var fin deltagelse ved 
alle arrangementerne, selvom vi godt kunne have ønsket flere deltage.
I vores begynderklub – Klub 37 – var der i 2020 22 medlemmer, der spillede 9 
huller søndage og flere af disse medlemmer er fortsat i øvrige Klubber i 
Klubben.

HVERVNING & FASTHOLDELSE



MerGolf 2020
Ebeltoft Golf Club havde 49 af klubbens medlemmer der havde tilmeldt sig 
MerGolf.
Mergolf gav en indtægt i 2020 til klubben på kr. 30.089. Mergolf er primært et 
godt tilbud til klubbens medlemmer.

Turneringer 2020
Grundet Corona var den første klubturnering først i maj måned og
turneringerne blev afviklet med anbefalede restriktioner. 
Dansommer turneringen, EbelGolf turneringen og sponsor/hjælper turneringen
blev grundet Corona aflyst. Følgende turneringer blev gennemført:
17.05. – Hos Walter turneringen
01.06. – Nybolig turneringen
14.06. – Kvickly turneringen
11.07. – Ægteskabs- og Par turneringen
02.08. – Sparekassen Kronjylland turneringen
23.08. – Kvadrat turneringen
04.10. – Føtex turneringen

MERGOLF & TURNERINGER 2020



ProAm 2020
17 hold bestående af 1 Pro og 3 amatører spillede med i ProAm fredag, den 11. 
september, der blev afholdt for 19. gang.
Vinderholdet var OK holdet med Pro Mads Malmose og amatørerne Klaus 
Støving Kjær, Niels Korsgaard og Lars Therkelsen.
Bedste pro var Martin Ovesen og bedste amatør var Klaus Sunesen

Klubmesterskabet 2020
Damer – Brigitte Kambeck Andersen
Herrer – Jacob Fredberg
Veteran: Kresten Riis Jensen

ProAm og KLUBMESTERSKABET 2020



Hole in One 2020
14. juni 2020 – Hul 7 – Per Jacobsen
7. november – hul 3 – Søren Elming

Medlemsstatus
2020 – 364 / 302 (omregnet til fullmember)
2019 – 370 / 313
2018 – 405 / 340
2017 – 426 / 358

Greenfeegæster - indtægter
2020: 567.936
2019: 401.292
2018: 425.340
2017: 472.400



Det har været et turbulent år - et udfordrende år – og også et 
godt år.

Årets gode økonomiske resultat kan vi bl.a. takke den tidligere 
bestyrelse for - de fik opbakning på sidste generalforsamling til 
kontingentstigning - og at Corona har givet flere greenfee 
indtægter - og at vi i bestyrelsen har gjort hvad vi kunne, får at 
være økonomisk ansvarlige.

Bestyrelsen


