RIBE GOLF KLUB
Referat
(Bestyrelsen)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde
Mødedato:
11.06 2013
Mødested:
Klubhuset
Dagsorden:
1. Formanden:

Mødetid:
17.00
Godkendelse af referaterne fra
15.05.2013 og 23.05.2013.

2. Forretningsudvalg: Orientering omkring økonomi.
Henvendelse fra greenkeeperstab.
Henvendelse fra baneudvalget.
3. Eventuelt:

Relevant orientering.

Referatdato:
15.06 2013
Mødeleder:
Flemming Rasmussen
Referent:
Tove Korsholm
Deltagere:
Flemming Rasmussen
Erling Andersen
Tove Korsholm
Nis Nielsen (ikke deltager)
Henrik Christensen (afbud)
Jane Weiland
Lars Bischoff
Dorthe Pedersen
Jamie Ekins

Referat / beslutninger

FR
EA
TK
NN
HC
JW
LB
DP
JE
Ansvar

1. Formanden
Referaterne fra 15.05 og 23.05 2013 godkendt.

FR

2. Forretningsudvalg
Erling Andersen foretog en gennemgang af regnskabsmaterialet indtil 31.maj 2013.
Der er styr på økonomien som ser positivt ud. Der blev dog gjort opmærksom på, at
2/3 af investeringsbudgettet for 2013 allerede er brugt, at vi er bagefter med greenfeeindtægter, at der er medlems frafald, og der er for få tilmeldte prøvemedlemmer.
Det er golfbanen / greens og vedligehold af klubhuset, der prioriteres højest i denne
sæson.

EA

Flemming Rasmussen redegjorde for en henvendelsen om ekstra personale i greenkeeperstablen. En ny ordning om, at offentlige og private arbejdsgivere har mulighed
for at søge om jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre med tilskud i 2 x 52 uger.
Det blev besluttet at greenkeeper Jan Hübschmann søger en jobrotations medarbejder
og udarbejder projekt- og arbejdsbeskrivelse, ligesom han har råderetten over valget
af ansøgere.
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Referat / beslutninger

Ansvar

2. Forretningsudvalget
Flemming Rasmussen orienterede om en skrivelse fra baneudvalget fra den 25.03 2013
med spørgsmål ved rørende kompetencer og retningslinier, som udvalget gerne vil drøfte
med bestyrelsen. Det besluttedes at Flemming Rasmussen og Lars Bischoff aftaler et
møde med Henning Juel i baneudvalget snarest, med henblik på at få afklaret spørgsmålene i skrivelsen.

FR

3. Eventuelt
Der var lidt diskussion om 2 og 3 bolde i weekenden og formuleringen i nyhedsbrevet.
Erling Andersen udfærdiger et notat ”Tanker omkring golfreglerne” som lægges på
klubbens hjemmeside.

TK

Der bliver i nyhedsbrevet gjort opmærksom på at der i weekender lørdag og søndag
må tages en ikke golf spillende ven med ud på den store bane efter kl. 17.00.
Blandt de medlemmer der spiller med et potentielt nyt medlem på den store bane,
trækkes der månedlig lod om 2 gange 3 flasker rødvin. Efter turen ude på banen
afleveres en seddel med spilledato, medlemsnavn og medlemsnummer, samt navnet
på det potentielle nye medlem og aflevere sedlen i greenfeeboksen efter turen ude
på den store bane.
Næste møde blev aftalt til mandag den 26.08.2013 kl. 18:00.
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