RIBE GOLF KLUB
Referat
(Bestyrelsen)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde
Mødedato:
25.03 2014
Mødested:
Klubhuset
Dagsorden:
1. Formanden:

Mødetid:
16.30
Opfølgning af referat fra sidste
møde den 03.03 2014.
Opsamling fra generalforsamling,
tilbagemelding på debatten til
medlemmer, der var til stede.

2. Forretningsudvalg: Udkast til bestyrelsesmanual 2014.
Forespørgsel om salg af jordareal.
3. Baneudvalg:

Opdatering af arbejdet med
baneplanen.

4. Klubhusudvalg:

Relevant orientering.

5. Kommunikation:

Relevant orientering.

6. Sportsudvalg:

Relevant orientering.

7. Sekretær:

Frivillig arbejdskraft i klubben.

8. Suppleant:

Relevant orientering.

9. Golfmanager:

Relevant orientering.

10. Næste møde:

Fastsættelse af dato.

11. Eventuelt:

Diverse emner.
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Referatdato:
31.03.2014
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 03.03.2014. Der var ingen bemærkninger til
referatet.

BS

På generalforsamlingen den 25.02.2014 forslog et medlem, at Ribe Golf Klub indførte
en rabatordning for studerende, da han var af den opfattelse, at de studerende ikke har
råd til at spille i klubben. Det blev besluttet at tilgodese de unge der er SU studerende
eller under uddannelse med et prisnedslag. Jamie Ekins kontakter de pågældende.
Der blev også spurgt ind til etablering af et rygerum. Bjarne Steiner undersøger om det
kan lade sig gøre.
2. Forretningsudvalg
Erling Andersen gennemgik udkast til bestyrelsesmanual 2014, som efter nogle mindre
korrektioner blev godkendt. Herefter vil den blive lagt på hjemmesiden.

EA

Erling Andersen oplyste at der har været henvendelse fra en fritidslandmand omkring
eventuel jordkøb af klubben. Jamie Ekins skal til næste bestyrelsesmøde undersøge,
om hvor meget jord vi ikke anvender, og som vi eventuelt kan afhænde.
3. Baneudvalg
Lars Bischoff redegjorde for de arbejdsopgaver i baneplanen der er udført. Der er stadig
problemer med grøften ved hul 17, som der ligger en beslutning om fra den 26.11.2012,
at denne skulle reetableres til en spilbar grøft.
Pay & Play banen er aldrig blevet opmålt, hvorfor belastningstallet ikke kan opgøres
helt korrekt. Derfor er der rettet henvendelse til en leverandør i opmåling af golfbaner,
som har givet et tilbud på opmåling. Leverandøren inviteres til næste bestyrelsesmøde
for at give en orientering.

LB

4. Klubhusudvalg
Ikke noget relevant.

HC

5. Kommunikation
Under dette punkt opfordrede Bjarne Steiner - Jamie Ekins til at undersøge muligheden
for at indgå i en dialog med andre golfklubber om spillemuligheder.

JW

6. Sportsudvalg
Claus Rudolf Hansen oplyste at det desværre ikke var lykkes at finde en ny formand
for juniorerne, men træneren tager over indtil videre. Conni Knudsen har overtaget
posten som formand eliteudvalg DS damer efter Alis Jakobsen.

CH

7. Sekretær
Tove Korsholm fik bestyrelsens opbakning til at organisere frivillig arbejdskraft i klubben. Enten med tilbud om at byde sig ind på en opgave i eller omkring klubhuset, eller
der arbejdes en formiddag i et par timer, og at man efterfølgende går en golfrunde.

TK
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Referat / beslutninger

Ansvar

8. Suppleant
Ikke noget relevant.

IL

9. Golfmanager
Jamie Ekins oplyste at der kommer et køleskab i klubhuset med sandwich, drikkevarer,
chokolade mv. Aftale om levering er for tiden under forhandling. Det bliver et såkaldt
”ÆRLIGHEDS KØLESKAB”, betaling lægges i kontanter.

JE

10. Næste møde
Mandag den 19.05.2014 kl. 16:30 i klubhuset.

BS

11. Eventuelt
Henrik Christensen og Lars Bischoff havde nogle bemærkninger omkring overgang
fra vintergreens til sommergreens.

BS

Bjarne Steiner opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at sende en mail rundt til alle i
bestyrelsen, når der tages vigtige beslutninger i udvalgene. Så er man hele tiden up to
date med og orienteret om de aktuelle sager, der foregår i udvalgene.
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