RIBE GOLF KLUB
Referat
(Bestyrelsen)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde
Mødedato:
26.03.2013
Mødested:
Mødetid:
Klubhuset
18:00
Dagsorden:
1. Flemming Rasmussen:
Godkendelse af referater fra 19.02.2013 og 05.03.2013.
Opsamling fra generalforsamlingen/tilbagemelding
på debatten til medlemmer, der var tilstede.
2. Erling Andersen:
Information om økonomi.
Forretningsorden bestyrelse.
DGU/NGU introduktionskort.
Fritspilskort samarbejdsklubber.

Referatdato:
30.03.2013
Mødeleder:
Flemming Rasmussen
Referent:
Tove Korsholm
Bestyrelse / ansvar:
Flemming Rasmussen
Erling Andersen
Tove Korsholm
Nis Nielsen
Henrik Christensen (Afbud)
Jane Weiland
Lars Bischoff
Dorthe Pedersen

FR
EA
TK
NN
HC
JW
LB
DP

3. Jane Weiland:
Har i” Forum” set, at flere har fokus på
træningsbanen, så hvad sker der.
Indlæg i ” Forum” som aldrig bliver besvaret.
Hvornår er indlæg forældet?
4. Jamie Ekins:
Scorekort 2013 og tidsbestilling.
5. Eventuelt:
Relevante oplysninger.

Referat / beslutninger

Ansvar

1. Flemming Rasmussen
Godkendelse af referater fra sidste bestyrelsesmøde den 19.02.2013, ordinær generalforsamling den 05.03.2013 og konstituerende bestyrelsesmøde den 05.03.2013. Der
var ingen bemærkninger til referaterne.
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FL

Referat / beslutninger

Ansvar

1. Flemming Rasmussen
Men der blev spurgt ind til følgende punkter:
Uret på 1. teested bliver sat op, når sponsoraftale er på plads.
Anskaffelse af nye river til bunkers, med en lille vinkelbøjning på skaftet.
genoptages af NN. AMU Centret har tidligere sponsoreret riverne og har udtrykt
villighed til at sponsorere flere.
Tidsbestilling på hjemmesiden, hvor der var ønske om at få tilføjet,” at skønt banen er
optaget af vores egne spillere - markeret med gråt - er greenfee spillere og andre af
klubbens medlemmer velkommen”. JE har undersøgt muligheden, men det er ikke
muligt i golfbox.
Opsamling fra generalforsamlingen med tilbagemelding på debatten:
Der var opfordring/forslag til at klubbens medlemmer inddrages i vedligeholdelse
af vintergreens, kantskæring, græsklipning m.m. Greenkeeper Jan Hübschmann
vil blive bedt om at komme med en plan for, hvad det er for opgaver at frivilligt
arbejdende kan udføre.
Peter Boch: Har fået svar på de fremsendte indlæg” handlende om juniorer” af LB.
fremover skal spørgsmålene af den karakter afklares i udvalgene.
Vagn Lindblad: Scorekortenes skrift er for småt. Efterlyser mere information på
hjemmesiden. Der arbejdes med nye scorekort med større skrift og med plads til,
at skrives flere spillere på kortet.
Referaterne fra bestyrelsesmøderne bliver lagt på hjemmesiden fremover.
Otto Olsen: Opfordrer til at startintervallet på nuværende 10 min. ændres til 8
min. hvilket vil åbne mulighed for flere spillere på banen. Golfbox har anbefalet
10 min, idet 1. hul er et kort par 4. hul, hvilket hurtigt vil give kødannelse ved 2. hul,
som er et par 3. hul. Afventer for at se om det giver problemer.
Mogens Hansen: I Forum ønskes svar i direkte kontakt. Fint at debattere i Forum,
men det skal være direkte kontakt til bestyrelsen eller til et udvalg.
Ole Vistesen: Foreslog at dræning af hullerne 4-5-6-7-8 burde foretages nu.
Der skal først foretages en jord undersøgelse af okkerproblemet, og herefter
skal myndighedernes tilladelse indhentes, før en eventuel igangsætning af
dræning kan finde sted.
Næste års generalforsamling afholdes i Ribe Fritidscenter. JE laver forhåndsaftale.
Der er ingen ændringer i de eksisterende udvalg.
FR orienterede om miljøstyrelsens krav om ny pesticidelovgivning 2012 Det blev
vedtaget at der nedsættes et miljøudvalg i Ribe Golf Klub, som består af:
Søren Lunde og Ivan Laursen med baneudvalgsformand Nis Nielsen som medlem.
Der udarbejdes en arbejdsbeskrivelse.
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Referat / beslutninger

Ansvar
FR

1. Flemming Rasmussen
Link til golfhæftet på Nyhedsbrevet.
Frivillige hjælpere til DGU landsstævne i Esbjerg 4.5.og 6. juli.
Bestyrelsens fokus i 2013 vil være: Banen og økonomien.
FR har holdt møde med greenkeeperne og golfmanager om strukturering af
deres arbejde i den kommende sæson.
Mødestruktur: Aftale bestyrelsesmøde fra gang til gang.
Der er ingen bestyrelsesmøde efter mødet med udvalgsformænd og
personale den 22.04.2013.
2. Erling Andersen
Information om økonomien: Tabel over likviditetsforløbet for året 2013 viste, at
et forslag fra et udvalgsmedlem, om at bruge det meste af klubbens likvide midler
til dræningsarbejde, vil underminere klubbens betalingsevne og ødelægge den
soliditetsgrad, der møjsommeligt er bygget op over en længere årrække.
FR og EA laver et forslag til bestyrelsens forretningsorden.
Årsregnskabet er sendt elektronisk til myndigheder og interessenter.
Jamie sørger for at der bliver indhentet børneattester for de medlemmer, der
arbejder med børn under 15.år.
Der er aftalt følgende fordeling af fritspilskort for 2013:
Introduktionskort til bestyrelsen:
1 stk. NGU-kort til Flemming Rasmussen
1 stk. NGU-kort til Jane Weiland
1 stk. DGU-kort til Nis Nielsen
1 stk. DGU-kort til Erling Andersen
1 stk. DGU-kort til Tove Korsholm
1 stk. DGU-kort til Henrik Christensen
1 stk. DGU-kort til Lars Bischoff
Det gamle Ribe Amt:
Fritspilskort til Dorthe Pedersen
Fritspilskort til Jan Nielsen
Fritspilskort til Klaus Enevoldsen
Alle kortene er bestilt henholdsvis hos DGU og Breinholdtgård Golf Klub.
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Referat / beslutninger

Ansvar

3. Jane Weiland
Som svar på hvad der sker med træningsbanen , kunne JE oplyse,
at man var i gang med at reparere og skifte måtterne.

JW

Faldende medlemstal og hvordan forhindres gentagelse: FR besluttede, at det tages
med som et punkt på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. Rekruttering og fastholdelse af medlemmer.
4. Jamie Ekins
Scorekortene bliver fuldført med sponsorer på bagsiden.
Tidsbestilling går rigtig fint, oplevelsen er positiv.

JE

Aftale på plads med hjælpetræner/gæstetræner Line Vedel Hansen (fik 1. plads i
2012 Ladies European Tour) samt Ronni Christensen og Thor B. Andersen fra
Sønderjyllands Golfklub.
5. Eventuelt
Handlingsplanen fra baneudvalget ønskes på hjemmesiden i 2013.
Der vil blive foretaget et energitjek i klubhuset.
Markedsføring for at skaffe nye medlemmer.
Næste møde onsdag den 15.05.2013 kl. 18.00.
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