
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. august 2021. 
 
Deltagere Jette, Gitte, Allan, Martin og Hanne.  
Afbud Gøsta. 
Formanden bød velkommen. 
Dagsorden og seneste bestyrelsesreferat blev godkendt af bestyrelsen. 
 
Dagsorden: 
 
Implementering af beslutninger fra generalforsamlingen 
Allan sørger for at få tilrettet vedtægterne og betalingsregulativet og de rettede 
dokumenter lægges på hjemmesiden. 
 
Kursus i førstehjælp/hjertestarter. 
Ingvard Christensen har kontaktet bestyrelsen og oplyst at ville sponsorer et 
førstehjælps/hjertestartskursus. 
Vi har fået tilbud på 4 timers kursus til afholdelse onsdag den 27. oktober fra kl 
18.30 i Klubhuset. 
Sonnich Nielsen afholder kurset. Max 16 deltagere.  
 
Hjertestarteren 
Man skal være opmærksom på, om der kommer bip lyde fra hjertestarteren, for så 
skal der tjekkes op på batteriet/strømtilførslen. Allan tjekker op på det. 
 
Møde med KIK – klubberne i klubben 
Da det årlige fælles forårsmøde med KIK ikke blev til noget grundet Corona- 
restriktionerne inviteres KIK og øvrige områdeansvarlige til fælles møde i 
golfklubben onsdag, den 1.9.2021 kl. 19.00. Invitation udsendes i uge 34. 
 
Maling af klubhuset. 
Gøsta planlægger datoer for malerarbejdet og organisering heraf. 
 
Facebook.  
Hanne skal have adgang til klubbens Facebook. Allan er på opgaven. 
 
 
 
 
 



Møde med Tryg 
Allan holder møde med Tryg i uge 37 for gennemgang af vore forsikringer. 
 
Skiltning i klubhuset. 
Klubhus skiltning skal gøres pænere og det vil være rigtig flot, hvis vi kan få flyttet 
oplysning om klubmestre mm gennem årene op i klublokalet, i stedet for det 
hænger på gangen. Fint hvis Gøsta kan undersøge forskellige 
ophængningsmuligheder og priser. 
 
Økonomien i klubben. 
Det går godt med økonomien.  
Vi har haft flere greenfee spillere end budgetteret.  
 
Banens udstyr. 
Vi skal indenfor nærmeste fremtid nok investere i en ny fairway klipper. Priser 
undersøges af Greenkeeperne og baneformanden. 
 
Junior Greenfee-ordningen som DGU har initieret 
Vi har besluttet at tilmelde vor klub ordningen:  
1 fuldt betalende voksen og op til 3 gratis juniorer (”3for 1) 
 
Buggi udlejning. 
Problemer med at der stadigvæk er mange som glemmer at låse kæden og mange 
der ikke lægger nøglen i Flexbox efter brug. Det giver en del administrativt besvær. 
Lamineringsskilt der beskriver hvordan nøglen skal afleveres sættes sammen med 
buggynøglen i nøgleringen. 
 
Mer’golf. 
Der holdes status- og ideudvekslingsmøde mellem klubberne der deltager i Mer’golf 
Mollerup, Søhøjlandet, Grenaa, Nordjurs og Ebeltoft. Mødet holdes i vor klub 
mandag, den 16. august kl. 17.00. 
Ebeltoft Golf Club har pt. 57 af vore klubmedlemmer der benytter tilbuddet. 
 
Fastholdelse af nye medlemmer/hvervning. 
Ideudvekslingsmøde for 2022 holdes hos Gitte 25. oktober kl 19.00.  
Deltagere Jette, Martin og Gitte. 
 
 
 



Klubmesterskabet 4. og 5. september 2021 og turneringer 2022 
Det nyetablerede Turneringsudvalg bestående af Martin Sass, Annette Kambeck og 
Jette Glargaard arbejder på at få flere til at tilmelde sig Klubmesterskabet og 
Klappematchen.  
Derudover arbejdes der med udveksling af ideer til turneringskalenderen 2022. 
 
Banen 
Vor bane står flot på trods af vejrliget – megen ros fra greenfee spillere og 
klubmedlemmer der glæder sig over vor smukke golfbane. 
 
Vi skal have skilt på Drivning Range om, at der skal vises hensyn til spillere på hul 18 
og på Par 3 banen 
 
Klokken på hul 6 skal ned mod indgangen til 7. tee. 
 
 Hunde er velkomne sammen med golfspillere i snor på golfbanen og hundeejere 
der går tur, er velkomne på stierne hvis hunden holdes i snor 
 
Allan og Jette aftaler møde med Henrik baneformand omkring vinterens 
banearbejder og ansøgning efter ny greenkeeper efter Jacob 
 
Årets Hjælper- /Sponsormatch afholdes søndag, den 31. oktober. 
Invitation sendes ud til sponsorerne sammen med info omkring resultatet af 
klubmesterskabet og ProAm. 
 
Rehab Golf.  
Vi har modtaget en forespørgsel og Jette undersøger mere info om det. 
 
Næste møde 13. september hos Allan. 
 
Hanne Verdoes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


