
Referat af bestyrelsesmøde den 12. Juli 2021. 

Mødet indledtes med at bestyrelsen blev kons3tueret og arbejdsopgaverne blev for-
delt. 

Je<e Glargaard og Allan Bante implementerer generalforsamlingens vedtagne æn-
dringer af klubbens vedtægter på hjemmesiden.  

Bestyrelsen: 
Je<e Glargaard, formand 
Allan Bante, næsDormand og kasserer 
Gi<e Sejersen, nye prøvemedlemmer, klub 37+ 
Hanne Verdoes, Facebook og bestyrelsens referater 
Mar3n Sass Nielsen, Turneringer 
Gøsta Knudsen, klubhuset (ref) 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12. Juni 2021 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

Dagsorden: 

Kursus førstehjælp/hjertestarter 
Under ægteskabsmatchen 3lbød klubmedlem Ingvard Christensen at sponsere et 
førstehjælpskursus med undervisning bl.a. i brug af hjertestarter. 
Hanne Verdoes kontakter mulige undervisere for aYlaring af prisniveau og 3dspunkt. 

Status EbeltoD Golf Clubs it udstyr. 
It udstyret i kontoret i klubhusets underetage er opdateret og fungerer. It udstyret 
på første etage kan ikke kommunikere med Golf Box printeren. De<e skal løses ASAP 
og Hanne Verdoes og Allan Bante er på opgaven. 

Møde med klubberne i klubben 
På grund af Corona har der ikke været a]oldt møde med klubberne i klubben i forå-
ret 2021. Bestyrelsen værdsæ<er arbejdet i klubberne i klubben og deres betydning 
for klublivet og for fastholdelsen af medlemmerne. 
Je<e Glargaard og Allan Bante inviterer klubberne i klubben 3l møde i e^eråret 
2021. 

Banen 



Je<e Glargaard holder månedlige morgenmøder med baneformanden og greenkee-
perne. Bestyrelsen vil gerne over for greenkeeperne, baneformanden og banens 
hjælpekorps kvi<ere for banens fine stand. Det kræver fleksibilitet i udførelsen af ar-
bejdsopgaverne og er i EM sproget godt gået. 
Sponsor/medhjælper turneringen blev på grund af Corona aflyst i 2020 og er i 2021 
planlagt 3l den 31. oktober. 

Økonomi 
Ebelto^ Golf Clubs økonomi er i fin form og er 3lfredss3llende. De<e skyldes især 
kon3ngent betalinger i alle kategorier, flere greenfee gæster og mange og trofaste 
sponsorer. 

Sekretariat og bemanding 
Je<e Glargaard har holdt møde med interesserede klubmedlemmer der vil hjælpe i 
sekretariatet og der er udarbejdet en vagtplan for Gi<es ferie og for søndage 3l og 
med august måned.  

Alarmsystem 
Nyt alarmsystem med overvågning bliver installeret af Holmriis i august måned 

Prøve- og begyndermedlemmer 
Gi<e Sejersen gav en fin redegørelse og kunne fortælle, at der nu er: 
23 -  Prøvemedlemmer 
  6 - Begyndere med bane3lladelse 

Mar3n Sass Nielsen præsenterede nogle konstruk3ve ideer 3l hvervning af med-
lemmer med fokus på gruppen af voksne med større/voksne børn samt fortalte end-
videre om ak3viteter i Middelfart, hvor begyndermedlemmer i turneringer spillede 
sammen med øvede spillere for at øge indlæringen. 
Der var enighed om at bestyrelsen a]older et ide- og inspira3onsmøde i sensomme-
ren/e^eråret herom. 

Hjemmesiden 
Hjemmesiden fungerer godt blandt andet takket være Kim Hjort.  
Bestyrelsen var enige med Je<e Glargaard om at samle alle priser på en side. 

Turneringer 
Sparkassen Kronjylland – Djursland Turneringen  
De 3 bedste fra a,b og c rækken fra Sparekassen Kronjylland turneringen a]oldt i 
Ebelto^ Golf Club den 2. maj deltager i finalen der a]oldes i Grenaa GolYlub den 8. 



august. Je<e Glargaard kontakter de 30 kvalificerede og giver Sparkassen Kronjylland 
og Grenaa Goldklub besked om hvem der deltager fra Ebelto^ Golf Club. 

Kvadrat turneringen v/Jesper Grand aQoldes den 15. August 2021.  
Turneringeledere: Søren Elming & Kresten Riis Jensen 
Gi<e Sejersen repræsenterer bestyrelsen på dagen. 

Klubmesterskabet den 4. og 5. September.  
Der er i bestyrelsen enighed om, at slå et slag for en bedre deltagelse. Mar3n Sass 
Nielsen, Anne<e Kambeck og Je<e Glargaard mødes med henblik på at sikre bedre 
deltagelse og en mindeværdig afvikling af klubmesterskabet.  

Pro-Am har 20års jubilæum i år og aQoldes fredag, den 17. september. 
Turneringsledere: Henrik Krogh, Poul Svendsen, Stephen Andersen & Flemming 
Schü<. 
Je<e Glargaard og Allan Bante arrangerer møde med Henrik Krogh for at få et over-
blik omkring turneringen. 

Føtex matchen aQoldes den 3. oktober 2021  
Turneringeledere: Chris3an Mouritzen og Ole Olsen. 

Maling af klubhuset. 
Regn i store mængder og en besked i smi<e app 3l Gøsta Knudsen om, at han skulle 
tage en pcr test, da han have været i kontakt med en Covid 19 smi<et, førte 3l at 
malingen af klubhuset den 10. og 11. juli desværre må<e aflyses. Til orientering var 
Gøsta Knudsens pcr test nega3v. 
Bestyrelsen takker teamet som havde sagt ja 3l at hjælpe og er glade for at flere alle-
rede har 3lbudt at hjælpe senere. Det blev beslu<et at malearbejdet udsæ<es 3l ef-
ter sommerferien og at Gøsta Knudsen udsender en reminder om det forestående 
malerarbejde. 

Gøsta Knudsen 


