RIBE GOLF KLUB
Referat
(Bestyrelsen)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde
Mødedato:
19.05. 2014
Mødested:
Klubhuset
Dagsorden:
1. Formanden:

Mødetid:
16.30
Opfølgning af referat fra sidste bestyrelses- og udvalgsmøde 25.03.2014.
Status om mulighed for frasalg af jord.
Henvendelse fra Jens Okholm om
etablering af nyt varmeanlæg.
Henvendelse vedrørende fyringsolie.
Bemanding i greenkeeperstaben.
Orientering om banens tilstand.

2. Forretningsudvalg:

Økonomirapport 31.03.2014.
Relevant orientering.

3. Baneudvalg:

Redegørelse om hul 17.

4. Klubhusudvalg:

Bemanding af golfshop ved turneringer.
Orientering om arbejde på bygninger.
Ny bro over søen mellem hul 10 og 11.

5. Kommunikation:

Scorekort større skrift.

6. Sportsudvalg:

Relevant orientering.

7. Sekretær:

Orientering fra begynderudvalget.

8. Suppleant:

Relevant orientering.

9. Golfmanager:

Aktiviteter siden sidste bestyrelssmøde
og for den kommende periode.

10. Næste møde:

Fastsættelse af dato.

11. Eventuelt:

Diverse emner.
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Referatdato:
26.05.2014
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 bestyrelses- og udvalgsmøde den 25.03.2014. Der var
ingen bemærkninger til referatet.

BS

Status vedrørende jordsalg blev drøftet og Bjarne Steiner arbejder videre med sagen,
således at der på næste møde formentlig kan tages en beslutning.
En henvendelse fra Jens Okholm om varmeanlæg blev drøftet. Det blev besluttet at få
en Energikonsulent til at vurdere varme anlægget og forbruget. Henrik Christensen er
tovholder på projektet.
Golfmanager Jamie Ekins vil få indhentet tilbud på fyringsolie. Hvis vi får et bedre
tilbud, skifter vi leverandør.
Greenkeeperstaben har brug for ekstra hjælp. Det blev besluttet, at ansætte en ny
medarbejder i jobtræning med løntilskud.
Bjarne Steiner orienterede om banens tilstand. Greenkeeperne gør et ihærdigt arbejde for
at få banen i en god stand. Bjarne Steiner og Lars Bischoff har inviteret Ribe Golf Klubs
medlemmer til en orientering om golfbanen og om hvilke initiativer der er for tiden er i
gang. Mødet afholdes mandag den 26.05.2014 kl. 17:00 på terrassen ved klubhuset.
2. Forretningsudvalg
Erling Andersen fremlagde et kort sammendrag af en økonomirapport 31.03.2014.

EA

Der er et negativt resultat på bundlinien, som ikke er tilfredsstillende, da det medfører et
vist pres på likviditeten. Men det skal bemærkes, at udgifter til opstart af driften samt til
investeringer vejer tungt for denne regnskabsperiode, idet indtægterne først kommer til
senere henover året.
Måske skulle man prioritere forbruget af likvide ressourcer på vedligehold af golfanlægget sådan, at banen fremstår som en visuel oplevelse, og at bygninger ikke forfalder.
Bjarne Steiner og Erling Andersen har den 14.05.2014 afholdt et møde med advokat
Mogens Vinther for at få en status i sagen omkring grundskyld. Sagen er på nuværende
tidspunkt uafklaret, og Mogens Vinther arbejder videre med sagen.
3. Baneudvalg
Lars Bischoff orienterede om et afholdt møde i baneudvalget, hvor der endnu engang var
blevet drøftet grøftens eksistens på hul 17. Skal grøften fyldes op med sand til en bunker
eller skal grøften etableres til en spilbar grøft, som bestyrelsen besluttede 26.11 2012.
Det blev fremhævet at grøften skal reetableres til en spilbar grøft, eller til en græsbunker med bibeholdelse af forhøjningen foran grøften, og at arbejdet skal udføres
hurtigst muligt.
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LB

Referat / beslutninger

Ansvar

4. Klubhusudvalg
Det blev fremhævet at Golfshoppen skal være åbent i weekender, når der spilles klubturneringer, så medlemmerne har mulighed for at købe bolde, tees, og andet tilbehør.

HC

Henrik Christensen oplyste at greenkeepernes bad/toilet forhold bliver renoveret hen på
sommeren/efteråret 2014. Vi håber, at vi kan få noget af arbejdet udført med frivilligt
arbejdskraft. Maling af murværket i klubhuset og stalden vil være med frivillig arbejdskraft og vil blive sat i gang i juni måned 2014, så det kan stå pænt til Sydjysk Open sidst
i juni måned 2014. Der indhentes tilbud på maling af vinduer og døre i klubhuset.
Broen ved hul 10 og 11 fornyes, og det er planen at den står færdig til næste sæson 2015.
5. Kommunikation
Jane Weiland henviste til tidligere beslutning om at tilkøbe større skrift på scorekortene.
Jamie Ekins kontakter GolfBox om deres tidsplan, hvornår det bliver standard.

JW

6. Sportsudvalg
Claus Rudolf Hansen orienterede om nyt fra sportsudvalget, og at turneringsudvalget
har fået flere nye hjælpere.

CH

7. Sekretær
Tove Korsholm orienterede om de afholdte arrangementer i begynderudvalget i foråret,
Åbent hus den 9. april 2014, Golfens Dag den 27. april 2014 og Vennematchen den 30.
april 2014, som har ført til at vi har 24 prøvemedlemmer i gang med golfspillet. Vi forventer at afholde en Vennematch igen først i august 2014.

TK

Så har vi øget fokus for begyndernes første år i golfklubben, da alt for mange med hcp
54 ikke kommer videre og opgiver golfspillet. Vi har sendt et tilbud til 32 medlemmer
fra 2011-2012-2013 om at møde op onsdag den 28.maj 2014 kl. 18:00 hvor der vil være
træningslektion ved Jamie Ekins og spil på 18 hulsbanen med en rutineret spiller med
efterfølgende samvær i klubhuset.
8. Suppleant
Ivan Laursen arbejder med miljøplanen.

IL

9. Golfmanager
Jamie Ekins orienterede om arrangementer der var blevet afholdt på Pay & Play banen.
Aros forsikring er blevet ny sponsor på hul 17, og nettet på driving range forventes sat
op i løbet af næste uge.
Der kommer skilte med sponsorer i shelters, Claus Rudolf blev bedt om at sørge for
opslag i shelters vedr. golfers adfærd i tordenvejr og brug af shelters.

JE

10. Næste møde
Mandag den 01.09.2014 kl. 16:30 i klubhuset.

BS

BS

11. Eventuelt
Bjarne Steiner opfordrede igen udvalgsformændene til at sende en mail rundt til alle i
bestyrelsen, når der tages vigtige beslutninger i udvalgene, således at alle er orienteret
om hvad der sker.
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