RIBE GOLF KLUB
Referat
(Bestyrelsen)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde
Mødedato:
26.08.2013
Mødested:
Klubhuset
Dagsorden:
1. Formanden:

Mødetid:
18:00
Godkendelse af referat fra
11.06.2013.
Relevant orientering.

2. Forretningsudvalg: Økonomirapport 30.06.2013.
Udkast til bestyrelsesmanual.
3. Kommunikation:

EDS runder.
Golfbox.

4. Sekretær:

Banen ratet ved vintergreens.

5. Golfmanager:

Den daglige drift og nye tiltag.
Bevar medlemmerne 2013-2014.
Træningsbanens sikkerhed.

6. Eventuelt:

Relevant orientering.
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Referatdato:
30.08.2013
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
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Referat / beslutninger

Ansvar

1. Formanden
Referatet fra bestyrelsesmødet den 11.06.2013 godkendt. Der var ingen bemærkninger.

FR

Kaj Lykke Golfklub har 25 års jubilæum den 6. september 2013, hvor næstformand
Erling Andersen deltager.
Der er ingen afklaring eller nyt i sagen om Esbjerg Kommunes påligning af
grundskyld for Ribe Golf Klub. Advokat Mogens Vinther er stadig i dialog med
de involverede myndigheder og DGU. Vi betaler terminen indtil videre.
En skriftlig henvendelse til bestyrelsen fra et medlem af Ribe Golf Klub Aase Lagoni er
besvaret af formanden.
Orientering fra baneudvalgsmødet den 19.08.2013. Der er forslag til nye udfordringer
og forbedringer af golfbanen, med et Projekt 2013-2014-2015 (hvad kan gennemføres
i disse år i forhold til økonomien). Baneudvalget vil meget gerne have Ribe Golf Klubs
medlemmer inddraget i projektet, og modtager forslag.
2. Forretningsudvalg
Erling Andersen foretog gennemgang af økonomirapport indtil den 30. juni 2013.

EA

Selvom periodens resultat er utilfredsstillende har klubben fortsat en pæn soliditetsgrad.
Opmærksomheden henledes på, at 2/3 af investeringsbudgettet for 2013 er brugt. Der er
medlemsfrafald og for få tilmeldte nye prøvemedlemmer. Nogle udgiftsposter nærmer sig
budgetloftet. Så det er meget usikkert om vi når at realisere driftsbudgettet for 2013.
De nuværende ressourcer bør sættes ind på at vedligeholde baneanlægget således at det
fremstår som en visuel oplevelse, og at bygningerne ikke forfalder.
Efter ønske fra baneudvalget og anbefaling fra greenkeeper vil der til efteråret blive
indkøbt en mere funktionel vertikalskærer.
Erling Andersen havde lavet et udkast til bestyrelsesmanual, som blev gennemgået og
godkendt til videre behandling, på næste bestyrelsesmøde.
3. Kommunikation
Jane Weiland spurgte ind til ugeturneringerne for klubber i klubben. Det blev besluttet,
at en klub i klubben må opsætte en turnering som klubturnering i GolfBox ved afvikling
af særlige turneringer.
Det blev pointeret, at en klub i klubben ikke kan pålægge deltagerne at spille EDS, men
at en klub i klubben selv må disponere over tællende klub-i-klubben-turneringer, såfremt
det sker efter de til enhver tid gældende regler.
Af referatet fra bestyrelsesmøde den 22. april 2013 fremgår det, at efter maj vil Golfbox
forbedre scorekortene med større skrift, som er et stort ønske fra mange medlemmer.
Det er desværre ikke gået, som GolfBox lovede, da de har prioriteret anderledes. Hvis
ikke faciliteten er med i de nye tiltag fra GolfBox, vil der ske tilkøb til næste sæson.
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Referat / beslutninger
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4. Sekretær
Tove Korsholm forespurgte om der er mulighed for at få banen ratet ved vintergreens.
Der var delte meninger om forslaget. Det blev besluttet at golfmanager Jamie Ekins vil
undersøge muligheden.

TK

5. Golfmanager
Jamie Ekins orienterede om den daglige drift samt nye tiltag. Banen bliver positiv omtalt
af såvel medlemmer som af greenfee gæster.

JE

Der er startet 29 nye medlemmer i år, og efter vennematchen den 23.08.2013 er der
kommet 7 nye prøvemedlemmer til.
Der er købt et sort/grøn fiskenet til opsætning omkring træningsbanen mod hul 18. Det
vil blive opsat med hjælp fra frivillig arbejdskraft.
6. Eventuelt
Formanden udtrykte sin glæde over at golfbanen var så flot sat op til Klubmesterskabet
der blev afviklet i weekenden. Stor ros til golfmanager og greenkeeperne.
Onsdag den 09.10.2013 kl. 18.00 afholdes næste bestyrelsesmøde i klubhuset.
Mandag den 11.11.2013 kl. 19.00 møde udvalgsformænd og personale i klubhuset.
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