RIBE GOLF KLUB
Referat
(Bestyrelsen)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde
Mødedato:
01.09. 2014
Mødested:
Klubhuset
Dagsorden:
1. Formanden:

Mødetid:
16.30
Opfølgning af referat fra sidste
møde den 19.05.2014.
Siden sidst:
Møde med jobcenter.
Møde med politikere.
Budget og regnskab.
Tema- og inspirationsmøde
i efteråret.

2. Forretningsudvalg: Økonomiorientering.
Organisation.
Grundskyld.
3. Baneudvalg:

Relevant orientering.

4. Klubhusudvalg:

Relevant orientering.

5. Kommunikation:

Relevant orientering.

6. Sportsudvalg:

EDB til udvalgene.
Budgetpolitik påklædning.

7. Sekretær:

Orientering fra begynderudvalget.

8. Suppleant:

Relevant orientering.

9. Golfmanager:

Status / orientering.

10. Næste møde:

Fastsættelse af dato.

11. Eventuelt:

Diverse emner.
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Referatdato:
08.09.2014
Mødeleder:
Bjarne Steiner
Referent:
Tove Korsholm
Deltagere:
Bjarne Steiner
Claus Rudolf Hansen
Erling Andersen
Tove Korsholm
Lars Bischoff
Henrik Christensen
Jane Weiland
Ivan Laursen
Jamie Ekins

BS
CH
EA
TK
LB
HC
JW
IL
JE

Referat / beslutninger

Ansvar

1. Formanden
Opfølgning af referat fra sidste møde den 19.05.2014. Der var ingen bemærkninger til
referatet.

BS

Der blev spurgt ind til undersøgelserne af varmeanlægget og tilbud på fyringsolie.
Henrik Christensen oplyste, at der var aftalt et møde med en energikonsulent om
vurderingen af varmeanlægget og forbruget. Jamie Ekins har indhentet tilbud på
fyringsolie, og det forbliver uændret ved nuværende leverandør.
Bjarne Steiner refererede til et afholdt møde med Esbjerg Kommunes Jobcenter, om
medarbejder i løntilskudsordning i 2015.
Bjarne Steiner orienterede om et møde afholdt den 05.08.2014 med formanden for
Kultur & Fritid i Esbjerg Kommune, samt et møde afholdt den 20.08.2014 med fem
byrådsmedlemmer valgt i det gamle Ribe Kommune, for at orientere om sagsforløbet
om pålignet grundskyld til Esbjerg Kommune.
Tema- og inspirationsmøde forventes afholdt i efteråret for personalet i Ribe Golf Klub
og bestyrelsen. Formanden opfordrede bestyrelsen til at komme med emner til mødet.
2. Forretningsudvalget
Erling Andersen foretog gennemgang af økonomirapport indtil den 30. juni 2014.

EA

Der er et negativt beløb på bundlinien som ikke er tilfredsstillende, da det medfører
noget pres på likviditeten. Sæsonen for greenfee har fået en svag opstart, og et større
frafald af medlemmer på nuværende tidspunkt er foruroligende. Tilgangen af nye
medlemmer kan ikke opveje afgangen.
Erling Andersen forelagde en oversigt over hvordan arbejdet i bestyrelse og udvalg er
organiseret, herunder hvilke medlemmer der udfører frivilligt arbejde både i bestyrelse,
områdeansvarlige udvalg, tilknyttede udvalg, samt udenfor de faste udvalg.
Erling Andersen forelagde en kortfattet redegørelse om grundskyldssagen, herunder:
•
•
•
•
•

Forhistorien.
Klagesagsforløb.
Pålignet grundskyld.
Tanken bag grundskyld.
Et situationsbillede.

som også er udleveret til formanden for Kultur & Fritid i Esbjerg Kommune, samt til de
fem byrådsmedlemmer valgt i det gamle Ribe Kommune.
3. Baneudvalg
Lars Bischoff berettede om banens tilstand lige nu. Baneplanen er sat i bero, da greenkeeperne har fokus på banens stand og vedligehold, så golfbanen er optimal til næste
sæson.
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LB

Referat / beslutninger

Ansvar

4. Klubhusudvalg
Henrik Christensen har fået et overslag på kr. 42.000 på maling af vinduer og døre i
klubhuset. Malerarbejdet er påbegyndt i uge 36. Nyt låsesystem vil blive sat i nogle af
dørene.

HC

5. Kommunikation
Jane Weiland oplyste at der er udsendt 5 nyhedsbreve til medlemmerne siden sidste
møde i maj, og der er ialt udsendt 11 nyhedsbreve i år. Jane Weiland efterlyser stof til
nyhedsbrevene.

JW

6. Sportsudvalg
Claus Rudolf Hansen gjorde opmærksom på, at Ribe Golf Klubs computere til brug ved
afvikling af turneringer er nedslidte. Jamie Ekins indhenter tilbud på nyt materiel.

CH

Der blev spurgt ind til budgetpolitik for beklædning til repræsentative hold.
7. Sekretær
Tove Korsholm oplyste, at der den 15. august 2014 blev afholdt en vennematch med 32
spillere, hvoraf 16 var gæster.

TK

Der er indtil dags dato indmeldt 26 prøvemedlemmer i Ribe Golf Klub, hvoraf 21 har
gennemført uddannelsen og er blevet fuldgyldig medlem af klubben, men 5 mangler at
gennemføre uddannelsen.
Som noget nyt har vi hver anden onsdag i sommer tilbudt de sidste års nye medlemmer,
som ikke er gået ned i hcp, en træningslektion ved Jamie Ekins og spil på 18 hulsbanen
med en rutineret spiller. Flere af deltagerne har givet udtryk for, at det var et rigtig godt
initiativ, for det var netop lige det lille skub, der skulle til, for at komme videre med
golfspillet.
8. Suppleant
Ikke noget relevant.

IL

9. Golfmanager
Jamie Ekins omtalte afviklingen af klubmesterskabet den 30. og 31. august 2014. Der
deltog 86 golfspillere i 8 forskellige rækker. Trods en del nedbør var stemningen rigtig
god, og der var megen ros til teamet bag klubmesterskabet.

JE

Der var god deltagelse til Sydjysk Open, der blev afviklet den 26.-27.-28. juni 2014. Der
arbejdes på næste års arrangement.
10. Næste møde
Tirsdag den 21.10.2014 kl. 17:00 i Klubhuset.

BS

11. Eventuelt
Ingen emner.

BS
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