
Referat fra bestyrelsesmøde i Ebeltoft Golf Club 23. februar 2022. 
Deltagere: Jette, Allan, Gitte, Gösta, Hanne (referent) 
Afbud: Martin 
 
1.Godkendelse af dagsorden. 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 
2.Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 15/1-22. 
Bestyrelsen godkendte referatet. 
 
3.Formanden orienterer. 
Formanden oplyste at vi igen i år får 1/1 side i Nyboligs Fritidshusavis gratis. 
 
4. Aktuelle sager. 
- Gitte havde fået lave udkast til skiltningen på banen og fået tilbud fra Skomø, - små ændringer 
blev aftalt. Skiltene bestilles og der sendes orientering til Baneudvalget omkring skiltenes placering 
på banen. 
- Allan orienterede om arbejderne på banen, mødet i Baneudvalget med reference til 
Baneudvalgets seneste referat. De vedtagne ændringer på hul 16 har fået førsteprioritet. 
- Gøsta orienterede om, at belysning opdateres løbende til LED. Der monteres lyssensor på 
trappeopgang. 
- Bestyrelsen har på tidligere møde besluttet at skifte nøglerne i klubhuset og løsninger hertil blev 
vendt. 
- Allan gennemgik revisorregning, idet den ikke stemte overens med det, der blev aftalt på sidste 
års generalforsamling. Allan og Jette holder møde med revisor mandag, den 7. marts. 
- Næste ordinære generalforsamling den 4. april kl. 19.00 i Fregattens auditorium. 
Inden generalforsamlingen (kl.18-18.45) afholdes der reception for Jacob Fredberg. 
 
5. Større projekter. 
Der henvises til Baneudvalgets referat. 
 
6. Økonomi, administration og personale. 
- Allan oplyste, at vi har sparet kr. 50.000 på vores forsikringer ved at skifte selskab. 
Desuden blev det oplyst, at der i månederne nov-dec 2021 var væsentlig lavere greenfee 
indtægter i forhold til 2020.  
-Ulla Degn er tovholder for sekretariatets frivilliges arbejde med bl.a. bemandingen sommeren 
over og Ulla har dannet overblik over, at der er behov for bemanding alle dage i juli og august. 
Det er vigtigt at vor klub viser et imødekommende ansigt i forhold til vore greenfeespillere og 
medlemmer, ligesom det er vigtigt at der er rent og ryddeligt både inde og ude – og kaffe på 
kanden. 
Der forsøges at øge udbuddet i shoppen efter aftale med Søren Rolner. Desuden er der tanke på at 
sælge is og chokolade. 
- Situationen omkring vores slidte buggies blev vendt. Desværre har det vist sig, at det er helt 
umuligt at få nye og derfor er prisen på brugte steget så voldsomt, at de nu er på niveau med 
prisen på nye. Det undersøges derfor, hvad det kan koste at renovere vores nuværende. 



- Pga. banearbejde blev det drøftet om der skulle ydes rabat til vores greenfeespillere. Bestyrelse 
besluttede ikke at give greenfeerabat, men talte om måske at lægge en folder i baneguiden, som 
beskriver det arbejde der pågår hen over sommeren. 
- Der er mange problemer med øl/vand automaten. Det skal løses og måske skal automaten 
skiftes, da den er meget gammel. Muligheden for en anden automat undersøges. 
 
7. Greenfee/medlemmer. 
Der har været færre greenfee gæster end i samme periode sidste år – vi håber på mange flere når 
foråret kommer med bedre vejr. 
Mer’golf er i gang men med mindre interesse end tidligere år. 
 
8. Hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer. 
- Gitte orienterede om Golfens Dag søndag den 24. april kl 14-17 og Spil-med-dag søndag den 8. 
maj, hvor vi forinden på generalforsamlingen den 4.4. (ide fra Rekrutteringudvalget) til 
medlemmer der vil deltage på Spil-med- dagen udlevere et påskeæg til foræring til potentielle nye 
golfspillere. Påskeægget indeholder foruden lidt sødt også en invitation til at gå med giveren på 
golfbanen til Spil-med-dag den 8. maj. 
 - Prøvemedlemskab gentages i lighed med tidligere år. 
- Rekrutteringsudvalget – Gitte orienterede om udvalgets arbejde og programmet for Kvinder & 
Golf. Det er et 8 ugers forløb og koster kr. 1299,- Prisen dækker sociale aktiviteter, en Kvinder & 
Golf hoodie, en lækker taske samt Rosé smagning og tapas på vores intro dag. Altid hygge på 
terrassen efter træning med rosé/mad. Der er kun plads til 12 efter Først til Mølle – 
tilmeldingsfrist den 10. april. 
-Træning for nye medlemmer fra i år og sidste år forsætter fra 5. april v/Henrik Jacobsen. 
- Klub37 fortsætter v/Gitte og et antal frivillige. 
 
9. Kommunikation. 
Hjemmeside og nyhedsmails fortsætter uændret. 
Bestyrelsen har endelig fået administrator adgang til FaceBook, og vi vil i tiden fremover benytte 
FB i større udstrækning. 
 
10. Orientering, sager og spørgsmål fra områderne. 
- Der er KIK møde den 30/3 i klubhuset, Jette laver invitation 
- Turneringsprogram 2022 er udsendt i nyhedsmail. Dog er der ændring da Kvickly Matchen og 
Sparekassen Kronjylland Matchen har byttet datoer med hinanden – programmet er ændret og 
genfremsendes. 
- Mange henvendelser fra klubmedlemmer til Baneudvalget. De bliver behandlet i den rækkefølge 
de indkommer på Baneudvalgets møder. Der takkes for den store interesse og mange gode 
forslag. Der skal dog henstilles til at, man holder en sober tone, når der skrives. 
 
11. Spørgsmål, forslag og sager fra Medlemmerne. 
Se pkt. 10. 
 
12. Næste møde. 
Næste møde blev fastsat til 14/3 kl. 1900. 


