RIBE GOLF KLUB
Referat
(Bestyrelsen)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde
Mødedato:
21.10.2014
Mødested:
Klubhuset
Dagsorden:
1. Formanden:

Mødetid:
17.00
Opfølgning af referat fra sidste
møde den 01.09.2014.
Set og sket siden sidste møde.
Personalebemanding det næste år.
Fastsættelse af dato for tema- og
inspirationsmøde for klubbens
medarbejdere og bestyrelse.
Forberedelse af møde med
udvalgsformænd.

2. Forretningsudvalg: Relevant orientering.
3. Baneudvalg:

Relevant orientering.
Bunkeren på hul 9.

4. Klubhusudvalg:

Relevant orientering.

5. Kommunikation:

Relevant orientering.

6. Sportsudvalg:

Relevant orientering.

7. Sekretær:

Relevant orientering.

8. Suppleant:

Relevant orientering.

9. Golfmanager:

Relevant orientering.

10. Næste møde:

Fastsættelse af dato.

11. Eventuelt:

Diverse emner.
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Referatdato:
29.10.2014
Mødeleder:
Bjarne Steiner
Referent:
Tove Korsholm
Deltagere:
Bjarne Steiner
Claus Rudolf Hansen
Erling Andersen
Tove Korsholm
Lars Bischoff
Henrik Christensen
Jane Weiland
Ivan Laursen (Afbud)
Jamie Ekins

BS
CH
EA
TK
LB
HC
JW
IL
JE

Referat / beslutninger

Ansvar

1. Formanden
Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde den 01.09.2014.

BS

Tilbagemeldingerne fra deltagerne i Sponsor- og Udvalgsturneringen den 27.09.2014
havde været en rigtig god oplevelse med en hyggelig afslutningsfest. Ved næste års
arrangement er det besluttet, at tilmeldingen foretages via golfboks, for dermed at få
kvittering på tilmeldingen, og at det er bestyrelsen der arrangerer festen.
Der blev givet en orientering om afholdt møde med Esbjerg Kommunes Jobcenter om
løntilskudsordning, og næste års mandskabsbemanding i Ribe Golf Klub. Sagen drøftes.
Tema- og inspirationsmøde for klubbens medarbejdere og bestyrelse blev fastlagt til
onsdag den 03.12.2014 kl. 14:00 i klubhuset.
Formanden orienterede om grundskyldssagen der er uafklaret. Sagen ligger hos Folketingets Ombudsmand. Forsøget på at løfte sagen op på politisk niveau efter flere møder i
august 2014 har ikke givet resultat. Bjarne Steiner vil undersøge andre muligheder for
at komme videre med sagen.
Der er kommet henvendelser fra to golfklubber om fritspilsordning med Ribe Golf Klub.
Bjarne Steiner, Lars Bischoff og Jamie Ekins arbejder videre med de involverede klubber og undersøger muligheden for at få flere med i fritspilsordningen.
DGU afholder et kursus ”Golfen i Centrum” den 17.11.2014 i Fredericia Golf Klub, som
er en tilfredshedsundersøgelse af greenfee spillers oplevelse af golfbaner. Heri deltager
Jane Weiland, Claus Rudolf Hansen og Jamie Ekins.
2. Forretningsudvalg
Erling Andersen foretog gennemgang af økonomirapport indtil den 30. september 2014.
Periodens negative resultat på bundlinien er ikke tilfredsstillende, da det medfører et
vist pres på likviditeten. Der er udsigt til, at det negative resultat ved årsafslutningen
kan blive noget større, idet nogle forventede indtægter udebliver og nogle forventede
udgiftsposter er overskredne, fordi der er brugt en del ressourcer på at give baneanlægget et løft.
Der har for perioden været frafald af medlemmer, og flere medlemmer har varslet afgang
med udgangen af året 2014. Tilgang af nye medlemmer kan ikke opveje frafald af gamle
medlemmer.
På grund af udsigten til stærkt faldende medlemstal og stagnation i antallet af besøgende
greenfee gæster, samt tyngende grundskyldsbyrde, vil indtjeningsevnen fremover fortsat
stå overfor store udfordringer.
Derudover blev rabataftaler med andre golfklubber, Golfhæftet og Teetime drøftet. Det
blev vedtaget, at fortsætte med Golfhæftet og Teetime Kortet.
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EA

Referat / beslutninger

Ansvar

3. Baneudvalg
Lars Bischoff oplyste at der lørdag den 17.10.2014 havde været arbejdsdag for frivillige
hjælpere, med reparation af stier og udtynding af træer ved flere teesteder, for at greens
kan få mere luft.

LB

Baneudvalget har stillet forslag om at få fyldt sandbunkeren på hul 9 op, da det er svært
at vedligeholde bunkerkanten, og at det er svært at finde et sted at droppe bolden, når
man ligger lige op ad trappen som går ned i bunkeren. Det blev besluttet at bevare den
eksisterende kant i bunkeren op imod green og eventuelt udligne bunkeren bagud. Baneudvalget arbejder videre med sagen.
4. Klubhusudvalg
Henrik Christensen oplyste at der har været afholdt et møde med en energikonsulent om
vurderingen af varmeanlægget og forbruget i Ribe Golf Klub. Der foreligger tilbud om
at opvarmning med nuværende oliekedler erstattes med opvarmning med luft-vand og
varmepumper. Tilbuddet drøftes ved budget 2015.

HC

Greenkeepernes bad- og toiletforhold er ind til videre sat i bero, da personalet anvender
bad-og omklædningsfaciliteterne i golfspillernes dame og herre omklædningsrum.
Grenkeepernes frokoststue renoveres i vinterhalvåret 2014/2015.
5. Kommunikation
Orientering i mødet kl. 19:30 med udvalgsformænd og personale.

JW

6. Sportsudvalg
Claus Rudolf Hansen oplyste at John Bekker stopper som turneringsleder for Sydjysk
Open, og at Ib Dam Schultz tiltræder som ny turneringsleder.

CH

7. Sekretær
Orientering i mødet kl. 19:30 med udvalgsformænd og personale.

TK

8. Suppleant
Ivan Laursen havde meldt afbud.

IL

9. Golfmanager
Orientering i mødet kl. 19:30 med udvalgsformænd og personale.

JE

10. Næste møde
Tema-og inspirationsmøde for klubbens medarbejdere og bestyrelse
onsdag den 03.12.2014 kl. 14:00 i klubhuset.
Bestyrelsesmøde onsdag den 07.01.2015 kl. 17:00 i klubhuset.

BS

11. Eventuelt
Ingen emner.

BS
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