RIBE GOLF KLUB
Referat
(Udvalgsformænd)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde med udvalg og personale
Mødedato:
25.03 2014
Mødested:
Klubhuset

Mødetid:
19:00

Dagsorden for bestyrelsesmøde:

Referatdato:
31.03. 2014
Mødeleder:
Bjarne Steiner
Referent:
Tove Korsholm
Bestyrelse:
Bjarne Steiner
Claus Rudolf Hansen Afbud
Erling Andersen
Tove Korsholm
Lars Bischoff
Henrik Christensen
Jane Weiland
Ivan Laursen

BS
CH
EA
TK
LB
HC
JW
IL

Forretningsudvalg
Forretningsområde
Sponsorområde
Sydjysk Open

Erling Andersen
Erling Andersen
Jamie Ekins
John Bekker Afbud

EA
JE
JB

Driftsudvalg
Baneudvalg
Klubhusudvalg
Miljøudvalg

Bjarne Steiner
Lars Bischoff
Henrik Christensen
Ivan Laursen

LB
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
Annette Dyrberg Ikke mødt
Conni Knudsen Ikke mødt
Lars Bischoff
Peter Nielsen
Alison Vinther Ikke mødt

TK
JW
AD
CK
LB
PN
AV

Personale
Golfmanager
Greenkeeper
Mekaniker
Klubsekretær

Klubben
Jamie Ekins
Jan Hübschmann
Henrik Hansen Afbud
Malene Overgaard

JE
JH
HH
MO

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

1

Referat / beslutninger

Ansvar

Indledning
Bjarne Steiner bød velkommen til det traditionelle halvårlige møde med udvalgsformænd, personale og bestyrelsesmedlemmer der mødes for at udveksle erfaringer, og om
hvilke planer der måtte være for den kommende sæson. Bjarne Steiner gav udtryk for at
Ribe Golf Klub har en god ånd, en god organisation med et dygtigt personale. Det giver
en god styrke og gør, at det er sjovt at udføre et frivilligt stykke arbejde, og hermed at få
en god dialog.” Vi kan ikke gøre noget ved det vi ikke ved, men det vi ved, kan vi snakke om”.

BS

Forretningsområde
Erling Andersen glædede sig over et betydelig bedre årsresultat i 2013 end vi havde forventet. Konkurrencen i golfklubberne er stor, mange golfklubber har det svært, så derfor
lød opfordringen til, at vi fortsat sætter tæring efter næring og holder fokus på styrkelse
af indtægtsgrundlaget og konsolideringsprocessen.

EA

Sponsorområde
Golfmanagere Jamie Ekins oplyste at der er en lille forbedring med sponsorer i 2014,
og at han håber på flere nye i 2014-2015.

JE

Sydjysk Open
Der var afbud fra John Bekker. Malene Overgaard kunne oplyse at det går godt med
tilmeldinger til Sydjysk Open, der er på nuværende tidspunkt omkring 150 tilmeldte.

JB

Baneudvalg
Lars Bischoff oplyste at greenkeeperne arbejder ud fra baneplanen og de planlagte opgaver, der er ved at være færdige. Oprensning af søerne må udskydes til næste år, da det
ikke har været muligt at udføre arbejdet i vintersæsonen.

LB

Klubhusudvalg
Henrik Christensen oplyste at klubhuset pletmales og vinduer efterses og males i år.
Der er indhentet tilbud på greenkeepernes bad og toiletforhold, og planen er at det skal
iværksættes i foråret/sommer i år. Endvidere arbejdes der fortsat med en plan om at forny broen over vandhullet ved hul 10 og 11.

HC

Miljøudvalg
Ivan Laursen oplyste at han arbejder med en miljøplan på golfbanen, som der ligger store udfordringer i, da der er strenge regler for brug af pesticider.

IL

Kommunikationsudvalg
Jane Weiland oplyste, at der i 2014 indtil nu er udsendt 3 nyhedsbreve til medlemmerne
og tilføjet et ukendt antal nyheder og informationer både fra kontor og greenkeeper på
hjemmesiden, som jo er den hurtigste informationsvej.
Nyhedsbrevene og referater fra bestyrelsesmøderne er at finde på hjemmesiden.
Jane Weiland har arbejdet på at få klubbens hjemmeside opdateret, så den indeholder de
rigtige informationer, og i den forbindelse opfordrer Jane Weiland til hver især at tjekke
de sider på klubbens hjemmeside, som vedrører den enkeltes ansvarsområde, for det er
vigtigt, at hjemmesidens oplysninger altid er opdateret.

JW
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Ansvar

Kommunikationsudvalg
Den nye folder til uddeling nåede lige at blive færdig, så den kunne præsenteres på generalforsamlingen - håber den vil bidrage til, at klubben får nogle nye medlemmer.

JW

Det gode tilbud er selvfølgelig også at finde på hjemmesiden.
Den kommende sæson er fyldt med gode aktiviteter, som skal formidles ud til klubbens
medlemmer, gæster og nye golfspiller. Nogle medlemmer kommer ofte i klubben, andre
meget sjældent og de fleste vel nok midt imellem, men alle skal kunne følge med i, hvad
der sker.
Vi er i den situation at medlemstallet er dalende, så for at fastholde medlemmerne, må vi
gøre alt for at få dem til at føle sig godt tilpas i ”Ribe Golf Klub familien”.
Begynderudvalg
Tove Korsholm oplyste at der er informationsmøde for nye golfspillere onsdag den 9.
april 2014 kl.18:00, og Golfens Dag søndag den 27. april fra kl. 11:00 til 15:00. Der vil
være rundvisning og information om forløbet, træningslektioner samt spil på Pay & Play
banen. Ligeledes gentager vi succesen fra eftersommeren med en vennematch som forventes afviklet den 30.april kl 17:30.
Vi har tidligere omtalt, at vi i år vil øge fokus på begyndernes første to år efter indmeldelse i golfklubben. Via mail til den gruppe golfere med handicap 37 og derover tilbydes
mulighed for ½ times fællestræning med Golfmanager Jamie Ekins, og efterfølgende spil
af 9 eller 18 huller med et medlem af begynderudvalget.
Vi har fået husstandsomdelt den omtalte folder til nye golfere. Medlemmerne har været
meget imødekommende med at hjælpe til med omdelingen. Folderne er omdelt i Ribe,
Gredstedbro, Egebæk/Hviding, Skærbæk, Rødding og Gram.

TK

Turneringsudvalg
Jørgen Wind oplyste at udvalget har evalueret sidste års turneringer og vil fortsætte med
4 præmierækker i de kommende turneringer i 2014.
Der er sponsorer til alle turneringer i 2014 og flere nye turneringsledere har selv tilbudt
at være med til lederarbejdet.
Der er igen deltagelse i Syn Optik turneringen i 5 rækker.
Indtastning af scores efter turneringsafslutning, forløber hurtigt og effektivt, der kan nu
indtastes på flere computere samtidig.

JW

Juniorudvalg
Anette Dyrberg er fratrådt som formand for juniorerne. Det er desværre ikke lykkedes at
finde en afløser for Anette Dyrberg. Golfmanager Jamie Ekins er tovholder for juniorerne indtil en ny formand findes.

JE

Eliteudvalg DS damer
Alis Jakobsen har overladt formandskabet for eliteudvalgets damer til Conny Knudsen,
men Alis Jakobsen vil dog fortsætte i udvalget og være formanden behjælpelig.

CK

Eliteudvalg DS herrer
Lars Bischoff oplyste at der i år er tilmeldt 2 hold i kvalifikationsrækken, og målet er at
rykke op i 4. division.

LB
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Banekontroludvalg
Peter Nielsen oplyste at der er 10 personer der kører banekontrol, heraf flere nye i udvalget og sæsonen 2014 er planlagt.
Banekontrollen vil være synlig og fremover have fokus på spilleflowet på banen, samt
dialog med medlemmer og gæster. Der opfordres til at alle spillere har en pitchfork i
lommen på deres runde, således at nedslagsmærker rettes op på greens.

PN

Regel/hcp udvalg
Alison Vinter var ikke tilstede.

AV

Golfmanager
Jamie Ekins målsætning for sæson 2014 er:
Flere nye medlemmer.
Flere greenfee spillere.
Flere sponsorer.
Jamie Ekins er begyndt med golftræning af nye prøvemedlemmer i denne uge..
Ronny og Thor forventes at være hjælpetræner i klubben i kommende sæson.
Der vil blive opsat et køleskab i klubhuset indeholdende sandwich, drikkevarer, chokolade mv. Det bliver et såkaldt ”ÆRLIGHEDS KØLESKAB”, hvor betaling sker med
kontanter.

JE

Greenkeeper
Jan Hubschmann oplyste at vinteren er gået med ferie og afspadsering. Der har været
arbejdet ihærdigt med oprydningen efter de seneste storme, og med de opgaver der har
været ifølge baneplanen, hvoraf første etape er ved at være færdigt.
Henrik Hansen har haft travlt med reparationer af egne og andre klubbers maskiner.
Der er en rigtig god medarbejderstab.

JH

Mekaniker
Henrik Hansen havde meldt afbud.

HH

Klubsekretær
Malene Overgaard oplyste at der den 26.03. 2014 ville blive sat en ny dankortterminal
med golfbox op ved greenfee pulten.
Der er brugt meget tid på at opkræve restancer blandt medlemmerne.

MO

Afslutning.
Formanden sluttede af med at takke de fremmødte for det store arbejde og den gejst de
lægger i klubben, det er en fornøjelse at være en del af.

BS

Vi håber på en god sæson 2014.
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