
Referat af bestyrelsesmøde lørdag, den 15. januar 2022 i Klubhuset i golfklubben. 
 
Deltagere Bestyrelsen + suppleant (referent) 
 
1. Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Referatet fra bestyrelsesmødet 25.10.21 blev godkendt. 
 
3. Generalforsamling 2022 blev fastsat til mandag, den 4.4.2022 i Fregatten 
Jyllands Auditorium. 
 
4. Aktuelle sager: 
4a. Der er etableret et baneudvalg bestående af  
Ralph Siddons (chefgreenkeeper) 
Allan Bante (formand) 
Ejvind Frandsen 
John Brændgård. 
 
Tidligere baneformand Henrik Jacobsen vil fremover bistå bestyrelsen som 
konsulent/rådgiver omkring banens udvikling og vil fortsætte sin store indsats med 
undervisning af begyndere m.m. 
 
4b. Der er store udfordringer på hul 16, da mange bolde bl.a. rammer hustage og 
ødelægger tagsten og senest har ramt en bil parkeret i en carport - i et af husene 
bor en familie med små børn, som er bekymrede for sikkerheden på ejendommen. 
Bestyrelsen har aldrig hørt fra spillere der har ramt huset eller husets tag, så det er 
hver gang golfklubben der sørger for udbedring af skaderne. 
Der er i baneudvalget ved at blive fundet en løsning på problemet, som skal løses 
hurtigst muligt. Opsætning af net og plantning af store træer vil være den bedste 
løsning. 
 
4c. Vedr. stikforbindelsen/trampesti i ’skoven’ bag green 6, er områdets berørte 
parceller ved at blive hørt af initiativtageren. Ebeltoft Golf Club har ingen interesse i 
stien, men vil gerne deltage, hvis alle naboer ønsker stien, da stien ikke vil påvirke 
spillet på vor bane. 
 
4d. Alle de frivillige der har hjulpet i sommerhalvåret i sekretariatet har holdt 
statusmøde i november 2021 og mødes igen den 16. februar kl. 12 for videre 
ideudveksling omkring sekretariatets fremtidige funktioner. 



 
4e. Gitte i sekretariatet arbejder for tiden tirsdage + onsdage + torsdage fra 9-13 for 
at få afviklet overarbejde. 
 
5. Større projekter.  
Hul 15 er klar til sommer. Det nye hul 3 bliver først klar til august. 
 
6. Økonomi 
Der er pr. 1.11.2021 en medlemsfremgang på 24 fuldtidsmedlemmer. 
Buggiudlejningen har givet gode indtægter i 2021, men der har været mange 
udfordringer med vore buggier, som ikke er stabile. Vi har på sigt brug for en mere 
stabil buggipark og Allan Bante undersøger priser for leasing/køb af 2-3 nye buggier. 
 
7. Greenfee 
Vi har modtaget vores egne nye greenfeebilletter og Jette Glargaard kontakter, som 
tidligere år, andre golfklubber for bytning af greenfeebilletter, til gavn for vor klubs 
frivillige hjælpere. 
 
8. Hverveaktiviteter 
Vi deltager i Golfens dag i 2022 – det er den 24. april 
Fyraftensgolf tilbydes også i 2022 for interesserede virksomheder 
Spil med dag arrangeres også 2022 
Prøvemedlemmer vil igen i år blive trænet af Henrik Jacobsen og der vil igen i år 
være efterskole for klubbens nyeste medlemmer. 
 
Der er etableret et rekrutteringsudvalg bestående af Hanne Nielsen, Gitte Veggerby, 
Gitte Sejersen, Jette Glargaard, Henrik Jacobsen og Sarah-Cathrine Wandsø  
(udviklingskonsulent fra DGU).  
Udvalget vil bl.a. arbejde for at få flere kvindelige medlemmer i golfklubben og har 
delaget i et seminar: Kvinder & Golf her i januar måned. DGU vi støtte arbejdet med 
at få flere kvinder til at spille golf, da det kun er ca. 28% af DGUmedlemmerne der er 
kvinder. 
 
 Klub 37 og introduktionen af KIK overfor nye medlemmer fastholdes i 2022. 
 
9. Kommunikation 
Hjemmesiden opdateres i samarbejde med Kim. 
Hanne Verdoes har desværre stadigvæk ikke fået adgang til Facebook - der bliver 
arbejdet på sagen. 



Infoskærm i klubhuset er opdateret og mangler kun ny tuneringsplan. 
Golfbox bliver når sommerbanen åbner tilrettet, således at gul, blå og rød tee 
foreslåes i golfbox ud fra ens handicap – dette vil bla. give greenfeespillere en bedre 
oplevelse af at spille på vor bane.  
 
10. Orientering/aktuelle sager 
10a. Der inviteres til møde med KIK onsdag, den 30. marts kl. 19. 
 
10b. Turneringsplanen 2022 er ved at være klar, og vil blive udsendt til klubbens 
medlemmer når den er færdig og blive lagt på hjemmesiden. 
 
10c. Der arbejdes på foranstaltninger for besparelser vedr. lys på trappegang og i 
klublokalet på 1. sal. 
 
10d. Da der cirkulerer mange nøgler til klubhusets forskellige lokaler, uden vi har 
styr på hos hvem, har vi besluttet, at få lavet helt nye nøgler til klubhusets 
forskellige lokaler. Vi bibeholder nøglerne til bagrum og redskabsrum. 
 
10e. For ikke at få skadet banen og for at undgå tilbagevendende diskussioner om 
hvornår man må spille banen i rimfrost, besluttes det at man aldrig må spille banen i 
rimfrost og greens aldrig må betrædes/spilles når de er hvide.  
 
11. Forslag fra medlemmer 
Gradueret kontingent for nye medlemmer. 
Bestyrelsen mener de eksisterende vilkår for medlemskab efter forløb som 
begyndermedlem og prøvemedlem fastholdes og at der ikke skal ske yderligere p.t. 
  
12. Diverse 
Vi er enige om ikke p.t. at ansøge om tilskud til og bruge penge på etablering af 
ladestandere til elbiler på vor parkeringsplads. 
 
13. Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 23. februar kl. 19 i klubhuset. 
 
 


