RIBE GOLF KLUB
Referat
(Udvalgsformænd)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde med udvalg og personale
Mødedato:
11.11.2013
Mødested:
Klubhuset

Mødetid:
19:00

Dagsorden for bestyrelsesmøde :

Referatdato:
21.11.2013
Mødeleder:
Flemming Rasmussen
Referent:
Tove Korsholm
Bestyrelse:
Flemming Rasmussen
Erling Andersen
Tove Korsholm
Nis Nielsen Afbud
Henrik Christensen
Jane Weiland
Lars Bischoff
Dorthe Pedersen

FL
EA
TK
NN
HC
JW
LB
DP

Forretningsudvalg
Forretningsorden
Sponsorudvalg
Sydjysk Open

Erling Andersen
Erling Andersen
Flemming Rasmussen
John Bekker Afbud

EA
FR
JB

Driftsudvalg
Baneudvalg
Klubhusudvalg

Henrik Christensen
Flemming Rasmussen
Henrik Christensen

FR
HC

Kommunikationsudvalg
Info intern & ekstern

Jane Weiland
Jane Weiland

JW

Golfudvalg
Begynderudvalg
Turneringsudvalg
Juniorudvalg
Eliteudvalg DS damer
Eliteudvalg DS herrer
Banekontroludvalg
Regel/hcp udvalg

Lars Bischoff
Tove Korsholm
Jørn Wind
Annette Dyrberg
Alis Jakobsen
Lars Bischoff
Peter Nielsen
Alison Vinther

TK
JW
AD
AJ
LB
PN
AV

Personale
Golfmanager
Greenkeeper
Mekaniker
Klubsekretær

Klubben
Jamie Ekins
Jan Hübschmann
Henrik Hansen
Malene Overgaard

1. Indledning fra formanden.
2. Beretning fra udvalg og personale.
3. Eventuelt.
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JE
JH
HH
MO

Referat / beslutninger

Ansvar

Indledning
Flemming Rasmussen bød velkommen til det traditionelle halvårlige møde med udvalgsformænd, personale og bestyrelsesmedlemmer. Formanden glædede sig os over en vellykket sæson på en meget flot golfbane, Der er blevet foretaget flere forbedringer og
tiltag i og omkring banen. Formanden nævnte også, at bestyrelsen i Ribe Golf Klub har
fået lavet en bestyrelsesmanual for at lette arbejdsgangen.

FR

Forretningsudvalget
Erling Andersen oplyste, at efterslæbet fra de dårlige regnskabsresultater fra de to foregående regnskabsår har gjort det til en udfordring at forvalte likviditetsbehovet i indeværende regnskabsår.

EA

En 9 måneders økonomirapport, bestemt til behandling på næste bestyrelsesmøde, er
netop blevet færdiggjort. Den udviser et positivt resultat på bundlinien, men det rækker
næppe til at realisere driftsbudgettet for 2013, idet indtægter fra kontingenter og greenfee
bliver en del mindre end forventet, og nogle udgiftsposter nærmer sig budgetloftet.
Selvom indtjeningsevnen er for lille, har klubben fortsat en acceptabel soliditetsgrad som
skyldes, at man har sat tæring efter næring. Men det har haft den afledte effekt, at klubbens anlæg ikke er blevet opdateret til det niveau, man kunne ønske sig.
Indtil 30.09. 2013 har der været en nettoafgang på 10 medlemmer, men det ændres inden
udgangen af 2013, når de seneste indmeldelser og udmeldelser er registreret.
Grundet udsigten til nedgang i medlemstal og antallet af besøgende greenfee gæster er
det nærliggende, at indtjeningsevnen fortsat fremover vil være under pres.
Det er ingen hemmelighed, at økonomien i nogle golfklubber i Danmark er under pres.
Nogle klubber forsøger sig med kreative tilbud om nedsat pris eller gratis for medlemskab og greenfee. Nogle har igangsat en kapacitetstilpasning, mens andre er taget under
konkursbehandling.
Erling Andersen gjorde opmærksom på, at Ribe Golf klub ikke er uden for farezonen.
For at vi ikke skal komme ud i en overlevelseskamp, må der fremover rettes fokus på:
1. Forbedret indtjeningsevne.
2. Rekruttering af medlemmer.
3. Fastholdelse af medlemmer.
4. Tilpasning af omkostninger.
Derudover må forbruget af økonomiske ressourcer fortsat prioriteres efter behov.
Sponsorudvalg
Jamie Ekins er i fuld gang med sponsoraftaler 2014 og 2015. Vores golfmanager gør en
stor indsats, for at det lykkes at forny alle de gamle sponsoraftaler. Nogle få sponsorer er
faldet fra, men nye er heldigvis kommet til.
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Sydjysk Open
John Bekker havde meldt afbud til mødet. Flemming Rasmussen erindrede om, at aftalen
for næste år er på plads, og at Ribe Golf Klub er meget tilfreds med arrangementet, der
har et økonomisk afkast til golfklubben for udførelsen af det administrative arbejde.

JB

Baneudvalg
Lars Bischoff oplyste, at greenkeeper Jan Hübschmann og golfmanager Jamie Ekins har
udarbejdet en plan for vedligeholdelse og baneindretning over en 3 årig periode. Planen
er inddelt i 3 kategorier med baggrund i den økonomiske udvikling i klubben. Det forventes, at baneudvalget godkender planen på næste møde den 25. november. Planen vil
herefter blive lagt frem i et Nyhedsbrev til medlemmerne, som herefter har mulighed for
at komme med kommentarer til planen.

FR

Greenkeeperne er allerede i gang med forbedringer på teesteder, med påfyldning af muld
og fældning af træer.
Klubhusudvalg
Henrik Christensen orienterede om reparationer af facaden på samtlige bygninger, der vil
bliver malet både mure og vinduer mod syd foråret/sommer 2014. Klubhusudvalget vil
til næste år prioritere renovering af greenkeepernes velfærdsfaciliteter meget højt.

HC

Kommunikationsudvalg
Jane Weiland har løbende tilføjet sider på hjemmesiden med informationer om, hvad der
er sket, om hvad der skal ske, både for medlemmer og gæster. Jane Weiland har deltaget
i rigtig mange turneringer i klubben, som har givet flere end tusinde billeder på hjemmesiden. Siderne vedrørende klubber i klubben opdateres straks materialet er modtaget. Der
er i løbet af året taget rigtig mange billeder på banen og udvalgt de bedste til visning på
hjemmesiden.

JW

Forum på hjemmesiden har nu ca. 180 brugere..
Der er i 2013 indtil nu udsendt 16 nyhedsbreve til medlemmerne og tilføjet et ukendt
antal nyheder/informationer både fra kontor og greenkeeper på hjemmesiden. På hjemmesiden er det også muligt at finde årets nyhedsbreve og referater af bestyrelsesmøder.
Hjemmesiden har siden årsskiftet haft:
Besøgende: Total 78.841
Sidevisninger: Total 216.091
Downloadede filer: Total 16.425
Flest visninger af forsiden og nyheder samt banen lige nu.
Jane Weiland beder om hjælp til at kunne give de bedste informationer til klubbens medlemmer og gæster, så derfor opfordres til at have det i tankerne, når der i det enkelte udvalg er nyt, både stort og småt. Eller egne oplevelser, og gerne med billeder.
I de lokale aviser har der i årets løb været forskellige indlæg og omtaler af klubbens turneringer med annoncering af aktiviteter i klubben.
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Begynderudvalg
Tove Korsholm oplyste, at der i årets løb er afholdt 11 begynderturneringer med deltagelse af 251 spillere. De var afholdt i en rigtig god atmosfære, og vi har gjort brug af
mange frivillige til hjælp ved afvikling af disse turneringer.

TK

Der har været afholdt et informationsmøde onsdag den 3. april 2013 med deltagelse af
11 potentielle golfspillere. På grund af meget koldt vejr, fik de fremmødte ikke prøvet
golfspillet af, men der blev givet information om uddannelsesprogrammet for nye medlemmer. 10 personer tegnede et prøvemedlemskab.
Vi gentog endnu et informationsmøde den 11.juni 2013, hvor vejret var lidt bedre og her
mødte 13 potentielle golfspillere, og heraf tegnede 11 et prøvemedlemskab. Ved begge
arrangementer blev der trukket lod om et gratis prøvemedlemskab.
Den 14. april 2013 holdt klubben åbent hus i anledning af ” Golfens Dag 2013”, som var
et landsdækkende arrangement under Dansk Golf Union. 13 interesserede personer kom
til åbent hus og fik lejlighed til at afprøve golfspillet på træningsfaciliteterne. 9 personer
tegnede sig for et prøvemedlemskab.
Den 23. august prøvede vi som noget nyt at holde en vennematch med 42 tilmeldte golfspillere, hvoraf de 21 var gæstespillere. Der var en god stemning, og flere gæstespillere
synes det havde været en god oplevelse. Herefter blev 9 tilmeldt et prøvemedlemskab i
klubben.
Der har således været 39 personer tilmeldt et prøvemedlemskab. 33 personer har gennemført uddannelsen. 31 personer er indmeldt som klubmedlem, 2 personer afventer.
Vi har holdt et evalueringsmøde i begynderudvalget den 5. november 2013. Begynderudvalgets plan for 2014 vil være at få flere potentielle golfspillere i Ribe Golf Klub,
eventuelt med en husstandsomdelt folder og en vennematch i foråret.
Endvidere vil der blive arbejdet med at få oprettet en klub for nybegyndere og let øvede
golfspillere med handicap på 37 og derover, som på grund af handicaps ikke har mulighed for at spille i en klub i klubben.
Turneringsudvalg
Jørgen Wind oplyste, at det har været en tilfredsstillende sæson med et gennemsnit på
85 deltagere. Turneringerne har været afviklet i 4 rækker, hvilket har gjort, at handicapspændet i de fleste rækker er blevet mindre.
Det er lykkedes at optimere indtastning af scores i golfbox, så præmieoverrækkelse har
kunnet finde sted umiddelbart efter afslutning af spisningen. Samarbejdet med mad leverandør Cafe Rypen har været optimal.
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Juniorudvalg
Annette Dyrberg oplyste, at der i 2013 er lagt mange kræfter i arbejdet med juniorerne
med mange visioner og nye tiltag. Men motivationen hos juniorerne manglede i begyndelsen af sæsonen, en golftur til Sim Golf Fyn blev aflyst, der var kun 4 tilmeldt. Det er
gået lidt bedre hen over sommeren. Der er nu ca. 20 juniorer.

AD

Der har været afholdt en golfturnering for juniorspillere i det sydvestjyske område RAJT
Ribe Amts Junior Tour lørdag den 17. august med 80 juniorer. Desværre er der to udvalgsmedlemmer, der har valgt at træde ud af udvalget, og Anette Dyrberg er i fuld gang
med at finde afløsere blandt forældre til juniorerne.
Eliteudvalg DS damer
Alis Jakobsen fortalte at damerne ikke havde nogen visioner om at rykke op. Sæsonen,
der er gået, er ikke noget at prale af, men alle har mod på at fortsætte.

AJ

Der er tilmeldt 1 damehold til DS i 2014.
Eliteudvalg DS herrer
Lars Bischoff oplyste at 3.division herrer også spiller i 3. division til næste år.
4. division herrer rykker ned, da de har mistet mange spillere hen over sæsonen.

LB

Der er tilmeldt 2 herrehold i 2014.
Banekontroludvalg
Peter Nielsen kunne oplyse at banekontroludvalget havde været meget opmærksom på
spille flowet på banen speciel i spidsbelastninger ved tidsbestilling i golfbox. Der har
været en god dialog med medlemmer og greenfee spillere og en positiv tilbagemelding.

PN

Bekymringen om tidsbestilling har været ubegrundet, der har heller ikke været problemer med ventetid eller fletteregler efter klubturneringer.
Peter Nielsen gjorde opmærksom på, at banekontrollen har svært ved at se greenfee spillernes bagmærker på banen.
Regel/hcp udvalg
Alison Vinther roste Ribe Golf Klubs hjemmeside og Nyhedsbrevene. Der har været
afholdt en regelinformations aften med eliteholdene, hvor der var stor spørgelyst.
Alison Vinther efterlyste medlemmer til at deltage i DGU klubdommerkursus.

AV

Golfmanager
Jamie Ekins oplyste, at det har været en stor succes med træningstimer ved Thor og
Ronny, de vil gerne komme igen i 2014.
Company golf dag vil blive arrangeret i Ribe 2014.
Tidsbestillingen har været uden problemer.

JE

Kontorlukning i weekenden er for nogle golfspillere uforstående, da der ikke er mulighed for at købe bolde, tee, handske eller andet tilbehør. Mulighed for leje af en automat
eller lignende vil blive undersøgt.
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Greenkeeper
Jan Hübschmann oplyste, at det havde været en travl sæson, og at der var oparbejdet
mange afspadseringstimer, der forventes afviklet i vinterhalvåret.

JH

De nye miljøregler har medført, at det har været vanskeligt at bekæmpe mælkebøtter og
stankelben.
Ulla Degn Kruse er blevet ansat i jobrotationsstilling fra 1. november 2013 i 52 uger.
Mekaniker
Henrik Hansen oplyste, at han udfører service på alle klubbens maskiner her i vinterhalvåret og sliber knive for andre golfklubber. Dagligdagen fungerer godt, der er ingen
særlige bemærkninger.

HH

Klubsekretær
Malene Overgaard oplyste, at det fungerer godt i dagligdagen. Tilmelding til Sydjysk
Open 2014 er begyndt, men det kræver ekstra arbejde, fordi en ny turneringsmodul fra
Golfbox først bliver tilgængelig til foråret 2014.

MO

Malene deltager i et hygiejnekursus for at Ribe Golf Klub kan få en alkoholbevilling,
som klubben er blevet pålagt af myndighederne.
Afslutning
Formanden Flemming Rasmussen sluttede af med at takke personalet for deres store
indsats i det forløbne år. Der er afleveret en golfbane, der er helt i topform til næste år,
som vi er meget stolte over.
Tak til udvalgsformændene for informationerne og viden, I har givet samt jeres store
indsats. Vi skal sammen løfte opgaven at drive Ribe Golf Klub.
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