RIBE GOLF KLUB
Referat
(Bestyrelsen)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde
Mødedato:
26.11.2013
Mødested:
Klubhuset
Dagsorden:
1. Formanden:

Mødetid:
18.00
Opfølgning af referat fra sidste
møde den 07.10.2013.
Relevant orientering.

2. Forretningsudvalg:

Økonomirapport 30.09.2013.
Forarbejde til budget 2014.
Generalforsamling 2014.

3. Sponsorudvalg:

Relevant orientering.

4. Baneudvalg:

Relevant orientering.

5. Klubhusudvalg:

Relevant orientering.

6. Kommunikation:

Relevant orientering.

7. Sportsudvalg:

Relevant orientering.

8. Sekretær

Relevant orientering.

9. Suppleant:

Relevant orientering.

10. Golfmanager:

Relevant orientering.

11. Næste møde:

Fastsættelse af dato.

12. Eventuelt:

Diverse emner.
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Referatdato:
03.12. 2013
Mødeleder:
Flemming Rasmussen
Referent:
Tove Korsholm
Deltagere:
Flemming Rasmussen
Erling Andersen
Tove Korsholm
Nis Nielsen (Afbud)
Henrik Christensen
Jane Weiland
Lars Bischoff
Dorthe Pedersen
Jamie Ekins

FR
EA
TK
NN
HC
JW
LB
DP
JE

Referat / beslutninger

Ansvar

1. Formanden
Opfølgning af referat fra sidste møde den 07.10.2013. Der var ingen bemærkninger til
referatet.

FR

Flemming Rasmussen oplyste, at han afholder personale udviklings samtaler i november
eller december 2013.
Der bliver arbejdet på et vinterscorekort. Flemming Rasmussen og Jamie Ekins vil i
fællesskab foretage de nødvendige opmålinger af golfbanen.
Forbedring af scorekortene med større skrift i GolfBox har været et stort ønske fra
medlemmerne. Desværre er det ikke gået, som GolfBox lovede, da de har prioriteret
anderledes. Jamie Ekins arbejder videre med at få faciliteten med i de nye tiltag fra
GolfBox, ellers vil der ske tilkøb til næste sæson.
2. Forretningsudvalg
Erling Andersen fremlagde et kort sammendrag af en økonomirapport 30.09. 2013
med indhold af resultatopgørelse, balance, pengestrøm, investeringer, arbejdskapital,
medlemsstatus, og en foreløbig vurdering af forventet årsresultat 2013.

EA

Periodens positive resultat på bundlinien virker umiddelbart tilfredsstillende, men
rækker næppe til at realisere driftbudgettet for 2013, idet indtægter fra kontingenter
og greenfee bliver noget mindre end forventet, og nogle udgiftsposter nærmer sig
budgetloftet.
Erling Andersen arbejder videre med årsregnskab for 2013 og budget for 2014 således
at det kan foreligge i udkast til fremlæggelse på bestyrelsesmøde i januar 2014.
For afholdelse af den ordinære generalforsamling i 2014 er aftalt:
•
•
•

Mødedato: Onsdag den 26. februar 2014.
Mødested: Ribe Fritidscenter
Tidspunkt: Kl.19:00.

3. Sponsorudvalg
Intet til referat.

FR

4. Baneudvalg
Lars Bischoff oplyste, at der har været afholdt møde i baneudvalget den 25.11.2013.
Greenkeeperstablen, golfmanager og baneudvalget har færdiggjort en handlingsplan
for 2013 til 2016. Planen inddeles i 3 kategorier, hvor 1 er den mindst omkostningstunge og 3 den mest omkostningstunge.

LB

Udvalget har lagt en handlingsplan over indsatsområder i den resterende del af 2013
samt 2014 for hullerne:1,7,9,10,11,12,13 og 17, Handlingsplanen vil blive lagt frem
i et Nyhedsbrev og på Ribe Golf Klub’s hjemmeside.
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Referat / beslutninger

Ansvar

4. Baneudvalg
Der er den 13.11.2013 sendt en ansøgning til Esbjerg Kommune om dispensation fra
Naturbeskyttelsesloven om oprensning af 4 søer på Ribe Golf Klubs ejendom. Der er
indhentet tilbud på oprensningen af søerne, prisen er kr. 8.700 inklusive moms.

LB

5. Klubhusudvalg
Henrik Christensen oplyste, at udvalget har fokus på renovering af greenkeepernes
velfærdsfaciliteter. Pletmaling af murværket og maling af vinduer mod syd forventes
udført i foråret 2014.

HC

6. Kommunikation
Jane Weiland efterlyste stof til kommende Nyhedsbrev, der sendes ud sidst i denne
måned.

JW

7. Sportsudvalg
Intet til referat.

LB

8. Sekretær
Intet til referat.

TK

9. Suppleant
Intet til referat.

DP

10. Golfmanager
Jamie Ekins er i gang med at gennemgå klubbens samarbejdsaftaler. Nogle kontrakter
afvikles, andre ændres til bedre fordele for Ribe Golf Klub.

JE

Endvidere arbejdes der ihærdigt med at få samtlige sponsoraftaler på plads til næste
sæson 2014.
11. Næste møde
Tirsdag den 28. januar 2014 kl. 18:00 i klubhuset.

FR

12. Eventuelt
Intet til referat.

FR
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