
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 25. oktober 2021. 
 
Deltagere: Jette, Allan, Gøsta, Gitte, Martin og Hanne (referent). 
 
Baneformand Henrik Jacobsen var inviteret til bestyrelsesmødets første del, for at vi 
sammen kunne tale om baneudviklingen/baneprojekter for perioden 2021-2026. 
 
Projekter 
Vi har tidligere godkendt anlægsarbejderne på hul 15, som nu er udført. Vi har også 
godkendt at hul 14 forlænges til et par 5 hul ved at flytte gult tee bagud og green op 
der, hvor gul tee 15 i dag ligger. Vi har fået dispensation fra Dansk Golf Union til en 
længde på 420 m. Det forlængede hul 14 skal svinge over til bunkeren på hul 3, så 
vejen skal flyttes til højre. Det forudsætter, at green 3 også flyttes til højre og lidt 
ned mod teestederne.  
Omlægning af green 3 er under alle omstændigheder en væsentlig forbedring og 
godkendes til udførelse nu, og det godkendes samtidig, at der anlægges et nyt gult 
teested på hul 4, ca. 20 m bagude. Omlægningen af hul 14 udføres til næste år.  
Der er mulighed for at få delvis sponsorstøtte via lån af gravemaskiner m.v. til disse 
store anlægsarbejder, som så i øvrigt skal finansieres af overskud på driften.  
 
Bestyrelsen finder det vigtigt for fastholdelse af klubmedlemmer og tiltrækning af 
greenfee spillere, at der løbende investeres i baneforbedringer. 
Forskellige udviklingsprojekter blev drøftet med henblik på at gøre banen mere fair 
og spillevenlig for den typiske klubspiller. Mindre projekter som anlæggelse af blå 
tee på hul 8 ved at udvide rød tee, anlæggelse af stopvold/høje i højre side af hul 12, 
forbedring af Driving Range og sænkning af bakketoppen på hul 6 blev godkendt til 
løbende udførelse inden for det årlige budget på kr. 25.000 til Baneomlægning. 
 
På længere sigt vil det være en væsentlig forbedring at få et hul gennem skoven 
mellem hul 1 og 2. Det kræver dispensation fra Fredskovpligten, hvilket der ansøges 
om nu. Et sådant hul åbner forskellige muligheder, f.eks. at nedlægge hul 17 og føre 
hul 16 mod højre hen over 17. green og mosen til en ny green bag hul 17s teesteder. 
Det kan blive et par 5 hul, som vi savner. Samtidig fjernes risikoen for at ramme 
husene i venstre side af hul 16, som er et alvorligt og stigende problem. 
 
Imidlertid truer et andet problem, nemlig at den Mobilitetsplan 2022-30, som 
kommunen har i høring nu, opererer med en aflastningsvej fra Dråbyvej til 
Boeslumvej ad Foldboholm og gennem golfbanen, d.v.s. gennem vores 
Indspilsgreen, den sidste del af hul 18, Driving Range og Par 3 Banen.  



Planen var fremme for en del år siden, og dengang overtog kommunen det fornødne 
areal og golfklubben fik skoven mellem hul 1 og 2. Planen blev siden anset for død, 
men den stigende sommerturisttrafik har genoplivet ideen.  
Vi gør selvfølgelig indsigelse mod planen, som vil indebære en væsentlig forringelse 
af hul 1, hul 18 og træningsfaciliteterne.  
 
Nabosti 
Beboerne i kvarteret nord for banen vil gerne have en trampesti langs vores skel i 
skovkanten oppe bag green 6 for at kunne gå fra Mågevej til Planetvej gennem 
Ekkodalen. Kommunen er med på ideen. Stien kan ikke genere os, men måske give 
lidt goodwill. Vi skal betinge os at tilbagekalde tilladelsen, hvis der opstår gener, 
f.eks. knallertkørsel eller færdsel ned over banen. 
Vi accepterer stien og Jette aftaler nærmere med naboen og kommunen. 
 
Her sluttede mødedelen med deltagelse af baneformanden. 
 
Bestyrelsen godkendte herefter dagsorden samt referatet fra sidste bestyrelses- 
møde. 
 
Aktuelle sager: 
Formanden har kontakt med DGU vedr. rekrutteringsaktiviteter.  
DGU tilbyder Ebeltoft Golf Club 60 timers bistand fra en af deres 
udviklingskonsulenter – betingelsen herfor er, at vi etablerer et Rekrutteringsudvalg 
og sammen planlægger forskellige aktiviteter for forskellige målgrupper, ex: hvordan 
får vi flere kvinder til at spille golf og en ideudvikling om, hvordan det kan gribes an. 
Vi siger Ja til DGU for tilbuddet. 
 
Ebeltoft Golf Club har fået henvendelse fra virksomheder der efterspørger sponsorat 
med indbygget klubmedlemsskab. Allan tjekker op med golfklubbens revisor. 
 
God oplysende skiltning ved indgang til banen med færdselsregler og at hunde skal 
være i snor, vil være en god ide. 
 
Generalforsamling januar 2022 - Gøsta + Gitte + Jette + Hanne (suppleant) på valg.  
Da Corona stadig florerer vil bestyrelsen reservere Auditoriet i Fregatten Jylland for 
afholdelse af generalforsamlingen. 
Gøsta modtager ikke genvalg. 
 
Jette deltager i Fyraftens møde på Kvadrat 26. oktober vedr. BiodiverCity. 



 
Buggierne vil blive opbevares indendøre hos Bent i op til 5 mdr. i vinterhalvåret og 
bliver serviceret inden sæsonstart 2022. 
Førere at buggy skal have kørekort og på vinterbanen kan man kun køre i buggy med 
skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. 
 
Klubmedlemmer og KIK (klubber i klubben) medlemmer bør begrænse sig i at bede 
om præmier til matcher mm hos Klubsponsorerne. De bidrager i forvejen rigtig 
meget.  
Fint at finde nye sponsorer, som ikke i forvejen sponsorerer. 
 
Flere Klubber i Klubben har forespurgt om muligheden for, at hver klub kan blive en 
del af vor hjemmeside med ret til redigering mv, så man ikke behøver at have egen 
hjemmeside i klubben i klubben, der ikke altid er gratis. 
Bestyrelsens holdning er, at vi bl.a. af sikkerhedsmæssige hensyn ikke finde det 
hensigtsmæssigt at mere en 1 person har adgang til at redigere m.m. på vor 
hjemmeside. Hver Klub i Klubben kan selvfølgelig få lagt en infoside op, som det 
også sker i dag for ex. tirsdagseftermiddagsdamerne. 
 
Større projekter:  
Der henvises til første punkt i referatet fra mødedelen med baneformanden. 
 
Økonomi, Administration og personale.  
Vi har en fin økonomi.  
Vi har en større tilgang af medlemmer end afgang og der har været rigtig mange 
greenfee spillere også i 2021. 
 
Golfklubben har flere mailkonti – vi skal kun have en – men vi skal også tilsikre back-
up – Allen er på opgaven 
 
Annette Havmøller der har klaret rengøringen i Klubhuset har været syg i mere end 
4 uger. Vi er så heldige at Diana Gyldenløve er blevet ansat. Velkommen til Diana. 
 
Vi har startet ansøgning efter en ny greenkeeper/greenkeeperassistent og håber på 
at få gode kvalificerede ansøgere. 
 
Bankskiftet til Sparekassen Kronjylland er nu fuldt gennemført. 
 
 



 
Mer’Golf 
En afklaring af hvorvidt Mer’Golf kan tilbydes i 2022 og under hvilke betingelser og 
med hvilke deltagende golfklubber er under afklaring. Der har været afholdt flere 
fællesmøder herom, og næste fællesmøde afholdes tirsdag, den 9. november. 
 
Kommunikation. 
Facebook  – Allan har nu fået administratoradgang fra Fink og tester. 
 
 
Næste møde 6. december kl 19.00 hos Hanne. 
 
 
 
 
 
 
 
  


