RIBE GOLF KLUB
Referat
(Udvalgsformænd)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde med udvalg og personale
Mødedato:
21.10. 2014
Mødested:
Klubhuset

Mødetid:
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Dagsorden for bestyrelsesmøde:

Referatdato:
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Mødeleder:
Bjarne Steiner
Referent:
Tove Korsholm
Bestyrelse:
Bjarne Steiner
Claus Rudolf Hansen
Erling Andersen
Tove Korsholm
Lars Bischoff
Henrik Christensen
Jane Weiland
Ivan Laursen (Afbud)
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Forretningsudvalg
Forretningsorden
Sponsorudvalg
Sydjysk Open

Erling Andersen
Erling Andersen
Jamie Ekins
John Bekker
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JB

Driftsudvalg
Baneudvalg
Klubhusudvalg
Miljøudvalg

Bjarne Steiner
Lars Bischoff
Henrik Christensen
Ivan Laursen
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HC
IL

Kommunikationsudvalg
Info intern & ekstern

Jane Weiland
Jane Weiland

JW

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

Claus Rudolf Hansen
Tove Korsholm
Jørn Wind
Jamie Ekins
Conni Knudsen (Ikke mødt)
Lars Bischoff
Peter Nielsen

Alison Vinther
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Personale
Golfmanager
Greenkeeper
Mekaniker
Klubsekretær

Klubben
Jamie Ekins
Jan Hübschmann
Henrik Hansen
Malene Overgaard

JE
JH
HH
MO

1. Indledning fra formanden.
2. Beretning fra udvalg og personale.
3. Eventuelt.
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Referat / beslutninger

Ansvar

Indledning
Bjarne Steiner bød velkommen til det traditionelle halvårlige møde med udvalgsformænd, personale og bestyrelsesmedlemmer. Det har været et benhårdt arbejde for at få
golfanlægget givet et løft sådan at banen blev i god stand hen på sommeren. Men det er
lykkedes og det glædede formanden at både fairways og greens nu er i fin stand.

BS

For at give en bedre service til medlemmerne vil bestyrelsen undersøge muligheden for
fritspil i andre klubber. Der har været henvendelse fra Toftlund Golfklub og fra Tønder
Golfklub, og der arbejdes videre med de involverede klubber for at undersøge muligheden for at få flere klubber med. Bjarne Steiner oplyste at der har været en ekstra indtægt
på 80.000 kr. i Toftlund Golfklubs samspil med Aabenraa Golfklub i dette år.
Sponsor- og udvalgsturneringen med frivillige hjælpere, som blev afholdt lørdag den
27.09.2014, vil blive arrangeret igen næste år.
Forretningsområde
Erling Andersen oplyste, at udvalgets primære opgave er at holde styr på klubbens økonomi, men det har været besværlig på gund af uforudsete interne og eksterne forhold.
En 9 måneders økonomirapport er behandlet på seneste bestyrelsesmøde. Den udviser et
negativt resultat på bundlinien som ikke er 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.
Det er fortsat 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 medlemsskab og greenfee. Nogle har igangsat en kapacitetstilpasning, mens andre er taget
under konkursbehandling.
Efter at have cirkuleret på juridisk niveau i 5 år, med udveksling af flere tusinde dokumentsider, er grundskyldssagen uafklaret. Sagen ligger i øjeblikket hos Folketingets
Ombudsmand. Vi har uden resultat forsøgt at løfte sagen op på politisk niveau.
Bjarne Steiner orienterede om, at der var afholdt møde 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 tidligere Ribe Kommune. Desværre uden resultat, så han
vil undersøge andre muligheder for at komme videre med sagen.
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Sponsorområde
Jamie Ekins oplyste at der aftale med seks nye sponsorer i årets løb. Der arbejdes med
flere forslag til at udbygge sponsoraftaler fremover.

JE

Sydjysk Open
John Bekker oplyste at der i år har deltaget 235 i Sydjysk Open. Det var lidt færre end
sidste år hvor der var 248 deltagere. Sydjysk Open giver Ribe Golf Klub en god indtægt
på 38.500 kr hvortil kommer 10.000 kr til administration. Ribe har det højeste antal spillere med i år 47 mod Kaj Lykke 31.

JB

John Bekker fratræder som turneringsleder og Ib Dam Schultz overtager ledelsen. Der
vil være nogle ændringer til næste år, idet udvalget har besluttet at der første spilledag,
torsdag den 25.06.2015 først startes kl. 13.00, for at få flere deltagere med udefra.
Baneudvalg
Lars Bischoff berettede om banens tilstand lige nu, og at baneplanen er sat i bero, da
greenkeeperne har focus på banens stand og vedligehold, så den er optimal til næste
sæson.

LB

Lørdag den 17.10.2014 var der arbejdsdag, med frivillige hjælpere, hvorunder der blev
repareret stier og udtyndet træer ved flere teesteder, sådan at de kan få mere lys og luft.
Klubhusudvalg
Henrik Christensen oplyste at vinduer og døre i klubhuset er blevet malet i efteråret, og
at greenkeepernes frokoststue skal males i vinterhalvåret 2014/2015.

HC

Der har været afholdt et møde med energikonsulent om vurderingen af varmeanlægget
og forbruget i Ribe Golf Klub, og der foreligger et tilbud om at opvarmning med nuværende oliekedler erstattes med opvarmning med luft-vand og varmepumper.
Kommunikationsudvalg
Jane Weiland har i løbet af året løbende tilføjet/ajourført sider på hjemmesiden med informationer om, hvad der er sket, om hvad der skal ske både for medlemmer og gæster.
Siderne vedrørende klubber i klubben opdateres straks materialet er modtaget. Det har
glædet mit ”up to date” hjerte, at resultaterne fra begynderturneringerne straks er blevet
sendt til mig og lagt på hjemmesiden, så også de nye medlemmer kan følge med og føle
sig som en del af RGK familien.
Der er taget knap tusind billeder ved klubturneringer og ved Sydjysk Open. Har i løbet
af året også taget billeder ved forskellige arrangementer i klubben, hole in one golfere
samt fra banen, hvor greenkeeper også har bidraget. Disse billeder er også tilføjet hjemmesiden med passende omtale og brugt til at ”fodre” pressen med, til nyhedsbreve samt
til vores folder, der blev omdelt i foråret.
Forum på hjemmesiden har kun haft et par nye emner i år.
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Kommunikationsudvalg
Der er i 2014 indtil nu udsendt 14 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.

JW

Klubbens hjemmeside har siden årsskiftet haft:
Besøgende: Total 81.711
Sidevisninger: Total 204.580
Downloadede filer: Total 18.970.
Flest visninger af forsiden samt Nyheder og Banen lige nu.
Flest downloadede filer er konverteringstabeller, programmer for klubber i klubben og
Sydjysk Open.
I de lokale aviser har der i årets løb været forskellige indlæg og omtaler af klubbens turneringer og annoncering af aktiviteter i klubben. I årets løb har der været rigtig mange,
som har præsteret hole in one, og nogle indlæg af disse ultimative slag kom igennem
nåleøjet hos pressen.
For at Jane Weiland får kendskab til alt hvad der sker i klubben, er det nødvendigt med
input fra udvalgene. Det er vigtigt at kunne give de rigtige informationer til klubbens
medlemmer og gæster, så derfor opfordres I alle 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.
Begynderudvalg
Tove Korsholm oplyste at der i årets løb har været afholdt 12 begynderturneringer med
deltagelse af 385 spillere, hvorunder der er gjort brug af mange frivillige til hjælp ved
afvikling af disse turneringer, som er afviklet i en positiv atmosfære med et godt socialt
samvær.
Vi har igen i år haft fokus på begyndernes første år i golfklubben, da alt for mange stopper inden de er blevet ordentligt integreret i klubben. Vi har kontaktet 32 fuldtidsmedlemmer og 14 fleksmedlemmer, der var startet op i 2011 - 2012 - 2013 og stadigvæk
med handicap 54, om et tilbud hver anden onsdag fra kl. 18:00 at få gruppetræning ved
Jamie Ekins og herefter spil på 18 hulsbanen med en rutineret spiller, samt efter spillet
samvær i klubhuset med kaffe og kage. Klubben er navngivet Klub 37 plus. Der er flere
medlemmer af denne klub 37 plus der har givet udtryk for at det var et godt initiativ, for
det var netop lige det lille skub der skulle til for at komme videre med at spille golf.
Der har i 2014 været 29 tilmeldte prøvemedlemmer hvoraf de 3 har opgivet uddannelsen. 21 har tilmeldt sig som fuldgyldige medlemmer, medens 5 mangler at færdiggøre
uddannelsen.
Vi har gjort et ihærdigt forsøg på at skaffe nye medlemmer i år. Vores medlemmer i Ribe Golf Klub var behjælpelige med at få husstandsomdelt en folder, men det har ikke
givet så mange nye medlemmers som vi havde ønsket.
Der er afholdt et informationsmøde onsdag den 09.04.2014 med pænt antal fremmødte.
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Begynderudvalg
Ved Golfens dag søndag den 27. april 2014 kom der kun en enkelt interesseret spiller.
Vi afviklede en vennematch den 30. april 2014 med 36 spillere, heraf 18 venner. Og vi
gentog vennematchen den 15. august 2014 med 24 spillere, heraf 12 venner. Det blev til
4 prøvemedlemmer ved de to vennematcher.

TK

Ved et evalueringsmøde i begynderudvalget har vi snakket om rekruttering af nye medlemmer. Der er kommet flere forslag som vi arbejder videre med i udvalget.
Golfudvalg
Claus Rudolf Hansen vil til foråret indkalde alle holdkaptajner i Regionsgolf til et møde
om afvikling af matcherne.

CH

Turneringsudvalg
Der har været færre tilmeldte spillere til turneringerne i årets løb.

JW

Der bliver sat mere fokus på det sportslige og sociale ved næste års klubmesterskaber,
men med samme koncept som i dette år.
Der var forslag til at turneringslederne fremover sørger for indkøb af maden ved afvikling af klubturneringerne. Madprisen er steget til 70,00 kr. pr. person, så derfor var der
forslag til, at der serveres en let anretning.
Jørn Wind oplyste at der skal oplæres nye i turneringsopsætning inden næste sæson.
Der vil fremover ikke blive ophængt tilmeldingslister til klubturneringer på opslagstavlen i klubhuset. Det vil være muligt at tilmelde sig til klubturneringer på golfboks eller
ved at henvende sig på kontoret.
Jørgen Wind glædede sig over at der bliver indkøbt nye bærbare computere, der tages i
brug ved turneringerne næste år.
Juniorudvalg
Jamie Ekins efterlyser en formand til at tage sig af juniorerne.

JE

Eliteudvalg DS damer
Conni Knudsen var fraværende.

CK

Eliteudvalg DS herrer
Lars Bischoff oplyste at der er tilmeldt 2 herrer hold i kvalifikationsrækken.

LB

Ribe Golf Klub har et 3. divisionshold herrer igen til næste år.
Banekontroludvalg
Peter Nielsen oplyste at der var kørt 65 kørsler i løbet af sæsonen og der er 10 medlemmer i banekontroludvalget
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Banekontroludvalg
Vores opgave i banekontroludvalget bliver mere og mere serviceminded, der er ingen
problemer med gæster der ”glemmer ” at betale. Der er en god dialog med gæster og
vores egne medlemmer og det medfører at der er mere tid til at møde enkelte gæster og
større grupper allerede ved betalingsautomaten, og der yde fornøden service efter behov.

PN

I weekends oplever vi at rigtig mange går ud i 2 bolde, med den konsekvens, at alle tider
hurtigt er besat. Vi vil gerne opfordre til, at flere finder sammen i 4 bolde, hvilket giver
plads til flere medlemmer/gæster på banen og forhåbenligt et mere ensartet flow og spilletempo. Peter Nielsen opfordrede bestyrelsen til at komme med et skrift om, at i weekends skal en 2 bold ikke forventes at blive lukket igennem.
Der vil blive afholdt et kursus i brug af hjertestarteren for banekontroludvalget, sammen
med greenkeeperne inden næste sæson.
Regel/hcp udvalg
Alison Vinther fortalte at der kun var en enkelt spiller der var skønnet op i handicap i år,
regelområdet fungerer fint, og indkomne spørgsmål besvares løbende.

AV

Alison Vinther oplyste at armbåndsafstandsmåler, der indeholder funktioner som måling
af vindhastighed, temperaturmåling og hældninger ikke må bruges. Det betragtes som
indeholdende ulovlige funktioner, og disse kan ikke afinstalleres.
Greenkeeper
Jan Hubschmann oplyste at der i efteråret var sprøjtet med et nyt middel mod stankelben,
hvilket sprøjtes direkte på greens og som skulle være effektiv.

JH

Da greenkeeperne har haft en meget travlt sæson med flere forbedringer af banen har det
været en stor hjælp med frivillig arbejdskraft. Fra den 1. november er bemandingen Jan
Hubschmann, Henrik Hansen og Casper Rasmussen. Jan Hubschmann håbede på at vinteren ville bidrage til at vi får søerne på banen oprenset, men det kræver en hård vinter.
Mekaniker
Henrik Hansen oplyste at banen var blevet gødet mere i foråret/sommer og der var blevet
klippet mere græs og brugt mere brændstof, som indebærer mere slitage på græsklipperne. Der har ikke været megen tid til vedligeholdelse af maskinerne, men håber der bliver
mere tid til reparation og vedligeholdelse af maskinerne i vinterperioden.

HH

Klubsekretær
Malene Overgaard kunne oplyse at der var travlhed på kontoret. Betalingsautomaten har
krævet meget ekstra arbejde.

MO

Afslutning.
Bjarne Steiner takkede for en god dialog på mødet og bad udvalgsformændene bringe en
stor tak til alle i udvalgene. Det vigtigste er, at vi bevarer arbejdsglæden i klubben, og at
medarbejdere, frivillige hjælpere og bestyrelse står sammen for Ribe Golf Klub.

BS
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