
Bestyrelsesmøde 12.9. 2022 
Tilstede Allan Bante, Gitte Sejersen, Jacob Rosendahl, Hanne Verdoes og Jette 
Glargaard (referent) 
 
 

1. Bestyrelsen godkendte dagsordenen til dagens møde 
 

2. Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 2. august 2022. 
 

3. Formanden orienterer 
ProAm – Henrik Krogh deltog i dette punkt, da Henrik ikke fortsætter som 
formand for ProAm udvalget. Vi diskuterede om vi skulle stoppe med ProAm 
og lave noget andet, hvor indtjeningen til klubben står bedre i forhold til 
arbejdsindsatsen, da det bl.a. har været svært at få fat i Pro’ere til ProAm. 
Efterfølgende besluttede bestyrelsen at fortsætte med ProAm og kan oplyse, 
at Pro Kennett Sørensen, gerne vil være formand for ProAm udvalget i 2023. 
Næste generalforsamling – Datoerne i Vedtægternes §2, vedr. ungseniorer og 
juniorer, skal være i overensstemmelse med klubbens regnskabsår. 
Leasing af buggier – Der sendes oplysninger om muligheder herfor til 
bestyrelsen 
Ny Baneguide er udarbejdet/tilrettet på hjemmesiden og i papirform i 
klubben. Lokale regler mangler sidste tilretninger. 
DGU kurser – Bestyrelsen blev opfordret til at se kursusudvalget og gerne 
tilmelding vedr. Paragolf, så vi er bedre orienterede om, hvad det er og 
indebærer. 

 
4. Aktuelle sager  

4.1. Besparelser el, vand og varme – Vi har slukket mange af loftlysene, der 
sættes, hvis muligt, begrænsninger på hvor højt radiatorerne kan skrues op, 
det sættes tænd/sluk ur på øl og vand automaten og de små køleskabe er 
slukket. Vi ønsker også at sætte gulvvarmen i stueetagen meget lavt, -det 
tjekker Allan Bante op på. 
4.2. Opdatering af rabataftaler med andre golfklubber – Hanne Verdoes 
undersøger om der er overensstemmelse med, hvad vi skriver på vor 
hjemmeside og det klubberne skriver på deres hjemmeside, så vi kan få 
tilrettet i overensstemmelse med de aftaler der foreligger. 
4.3. Elstander til opladning af biler – vi har modtaget aftalegrundlaget fra 
Nordlys og punktet er på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 
4.4. Hjertestarter – Det aftales at Ralph tjekker strømtilslutningen ugentligt. 



4.5. Mer-Golf samarbejdet – Allan Bante og Jette Glargaard deltager i møde 
med de andre involverede klubber, tirsdag, den 13/9 i Norddjurs Golf Klub. 
4.6.   EbelGolf – Det er aftalt at Hanne Verdoes sørger for bemanding til 
oprydning efter morgenmaden og at Hanne Nielsen og Jette Glargaard hjælper 
i baren efter matchen med salg af bl.a. pølsebakker. 
4.7. Æresmedlemmer – Fastsættelse af Kriterier for udnævnelse og optagelse 
som Æresmedlem af Ebeltoft Golf Club blev gennemgået og vedtaget sammen 
med beslutning om, at Henrik Jacobsen udnævnes som Æresmedlem af 
Ebeltoft Golf Club søndag, den 18. september 2022. Materialet lægges på 
klubbens hjemmeside under Klubben. 
 

5. Større projekter 
5.1. Godkendelse af køkken og mad ud af huset 
Processen er godt i gang og vi håber på endelig afklaring vedr. kommunal 
tilladelse til TakeAway i løbet af efteråret. Kennett Sørensen er nu registreret 
hos Fødevarestyrelsen og vi afventer besøg herfra. 
5.2. Aftalegrundlaget Forpagter / Træner 
Jurist i DGU er under inddragelse i processen. 
 

      6.  Økonomi, Administration og Personale 
6.1  Økonomioversigt 
Regnskabet indtil 31.8.2022 viser, at vi har kontingentindtægter kr. 176.000 
større end budgetteret samt Greenfee- og sponsorindtægter kr. 133.000 større 
end budgetteret. Vi har haft ekstra udgifter til gødning og vandingsanlæg på 
omkring kr. 90.000. Samlet set er vort resultat før afskrivninger godt kr. 
400.000 bedre end budgetteret. 
I den resterende regnskabsperiode forventer vi et underskud på ca. 300.000 
(Lønninger, afvikling af ProAm, el og olie), da vi i den periode alene har 
udgifter og få indtægter fra greenfee. 
Samlet er resultatet bedre end hvad vi forventede ved udarbejdelsen af 
budgettet for året. 
 

      7.  Greenfee/Medlemmer 
7.1. Medlemsstatus 
Fuldtidsmedlemmer 347 + Log distance 8 + Flexmedlemmer 39 + 
Prøvemedlemmer 46  

 
      8.  Hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer  

8.1. Svendeprøve afholdes 18/9 



8.2. Par 3 Bane Mesterskab 8. og 9. oktober 2022 
Par 3 Bane Mesterskabet afvikles over 9 huller – tilmelding på Golfbox.   

 
     9.   Orientering, sager og spørgsmål fra Områderne  

9.1. Klubberne i Klubben 
Næste fællesmøde for KiK vil blive afholdt 12. oktober og indkaldelse vil 
blive udsendt sidst i september. 
9.2. Sponsor-Hjælper matchen lørdag, den 29. oktober 2022 
Det er en invitationsmatch og der udsendes invitationer i begyndelsen af 
oktober måned. 
9.3. Banen 
Bestyrelsen glæder sig over det nye Hul 3 og de nye Gul tee på Hul 4 og Hul 6. 
Næste baneudvalgsmøde er aftalt til den 28. september 
9.4. Buggy Parkeringen 
Pladsen er blevet flot soigneret og der vil blive sat P-skilte op til de private 
buggier. 

 
    10.  Spørgsmål, forslag og sager fra Medlemmerne 

10.1.  Vort tilbud om, at en 1 gæst kan spille med 1 klubmedlem for 1/2 pris 
Et medlem har foreslået, at rabatten skal være kr. 100 (i stedet for kr. 150), 
som i en del andre klubber. 
Bestyrelsen synes forslaget giver god mening, og det besluttes, at fra 
1.11.2022 koster det kr. 200 for 1 medlem at invitere 1 gæst til en runde golf. 
Det besluttes endvidere, gældende fra 1.11.2022, at gæster der spiller med i 
åbne turneringer og i Klubber i klubben skal betale kr. 200 + evt. matchfee. 
Invitationsmatcher, 1 årligt besøg, med venskabsklubber i Klubber i klubben 
betaler udelukkende evt. matchfee fastsat af Klubben i klubben. 
10.1. Et medlem synes at vore golfsæt til udlejning -18 huller, er dårlige 
Vi får gennemgået lejesættene og Jacob Rosendahl undersøger, hvad et nyt 
fuldt sæt kan købes for. 
 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 24. oktober kl. 19 i klubhuset. 

 


