RIBE GOLF KLUB
Referat
(Bestyrelsen)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde
Mødedato:
28.01 2014
Mødested:
Klubhuset
Dagsorden:
1. Formanden:

Mødetid:
18.00
Opfølgning af referat fra sidste
møde den 26.11.2013.
Aktuelle emner.

2. Forretningsudvalg:

Økonomirapport 31.12 2013.
De økonomiske perspektiver.
Forarbejde til generalforsamling.

3. Baneudvalg:

Relevant orientering.

4. Klubhusudvalg:

Forslag til ombygning af
Greenkeepers bad/toilet.

5. Kommunikation:

Relevant orientering.

6. Sportsudvalg:

Relevant orientering.

7. Sekretær

Relevant orientering.

8. Suppleant:

Relevant orientering.

9. Golfmanager:

Ny dankort terminal.
Sponsoraftaler 2014.
Kontingent restancer.

10. Næste møde:

Fastsættelse af dato.

11. Eventuelt:

Diverse emner.
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Referatdato:
31.01 2014
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 26.11 2013. Der var ingen bemærkninger til
referatet.

FR

Flemming Rasmussen har afholdt nogle positive udviklingssamtaler med personalet i
Ribe Golf Klub. Konklusionen er at vi har et fagligt dygtigt og meget engageret
personale.
Formanden orienterede om at han har været i kontakt med Ribe Ugeavis angående den
kritiske artikel, der blev omtalt den 21. januar 2014, hvor Ribe Golf Klub har følt sig
uretfærdigt behandlet af Esbjerg Kommune der opkræver grundskyldsskat på den jord
som golfklubben er ejer af. Ribe Golf Klubs advokat Mogens Vinther arbejder videre
med sagen mod Esbjerg Kommune for at vi bliver friholdt for grundskylden.
Vinterscorekort til vintergolf er klar fra 5. februar 2014. Der spilles med det aktuelle
spillehandicap. Der er mulighed for at få banen internt ratet i klubben til næste år.
Der er indkommet forslag til medlemstilgang i 2014. Forslaget vil blive behandlet
på næste møde.
2. Forretningsudvalg
Erling Andersen fremlagde en intern økonomirapport pr. 31.12.2013, hvilken danner
grundlag for udarbejdelse af årsregnskab for 2013 samt budget for 2014.

EA

Efter gennemgang af rapporten og drøftelse af de økonomiske perspektiver vil der
blive udarbejdet et officielt årsregnskab for 2013 samt budget for året 2014, som
fremlægges til underskrift af bestyrelsen på næste møde.
På næste møde drøftes forarbejde, der skal udføres forud for generalforsamlingen,
herunder udarbejdelse af dagsorden.
Der er godkendt køb af rendegraver til en pris af 281.250 kr,. som er nødvendig
for, at greenkeeperne kan udføre de planlagte forbedringer af banen.
3. Baneudvalg
Der arbejdes efter handlingsplanen. Vinterarbejdet på teested ved hul 17 er ved at
være færdig, der arbejdes videre på hul 11,12 og 13.

LB

4. Klubhusudvalg
Henrik Christensen har indhentet tilbud på renovering af greenkeepers bad /toilet
forhold. Det tilstræbes at arbejdet kan udføres i året 2014. Henrik Christensen er
tovholder på projektet.

HC

5. Kommunikation
Der er udsendt 2 Nyhedsbreve siden sidst i november. Det næste er under
udarbejdelse og kommer først i februar måned.

JW
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Referat / beslutninger

Ansvar

6. Sportsudvalg
Lars Bischoff oplyste, at der i næste Nyhedsbrev kommer en opfordring til golfspillere
om at tilmelde sig til danmarksserien.

LB

7. Sekretær
Tove Korsholm oplyste, at der arbejdes på en folder til husstandsomdeling for at skaffe
nye golfspillere til klubben.

TK

8. Suppleant
Ikke noget relevant.

DP

9. Golfmanager
Jamie Ekins oplyste, at der er bestilt en ny dankortterminal, en betalingsstander
integreret med GolfBox, der bliver leveret sidst i februar. Greenfeebogen vil
herefter blive afskaffet.

JE

Det har været et stort arbejde med at få sponsoraftalerne på plads i 2014.
Jamie Ekins blev pålagt at få kontingent restancer inddraget, da det ellers vil få
konsekvenser for de involverede medlemmer.
10. Næste møde
Tirsdag den 04.02 2014 kl. 18.00 i klubhuset.

FR

11. Eventuelt
Ingen emner.

FR
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