RIBE GOLF KLUB
Referat
(Udvalgsformænd)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde med udvalg og personale
Mødedato:
22.04.2013
Mødested:
Klubhuset

Mødetid:
19:00

Dagsorden for bestyrelsesmøde :

Referatdato:
30.04.2013
Mødeleder:
Flemming Rasmussen
Referent:
Tove Korsholm
Bestyrelse:
Flemming Rasmussen
Erling Andersen
Tove Korsholm
Nis Nielsen
Henrik Christensen
Jane Weiland
Lars Bischoff
Dorthe Pedersen

FR
EA
TK
NN
HC
JW
LB
DP

Forretningsudvalg
Forretningsorden
Sponsorudvalg
Sydjysk Open

Erling Andersen
Erling Andersen
Flemming Rasmussen
John Bekker Afbud

EA
FR
JB

Driftsudvalg
Baneudvalg
Klubhusudvalg

Henrik Christensen
Nis Nielsen
Henrik Christensen

NN
HC

Kommunikationsudvalg
Info intern & ekstern

Jane Weiland
Jane Weiland

JW

Golfudvalg
Begynderudvalg
Turneringsudvalg
Juniorudvalg
Eliteudvalg DS damer
Eliteudvalg DS herrer
Banekontroludvalg
Regel/hcp udvalg

Lars Bischoff
Tove Korsholm
Jørn Wind Afbud
Annette Dyrberg
Alis Jakobsen
Lars Bischoff
Peter Nielsen
Alison Vinther

TK
JW
AD
AJ
LB
PN
AV

Personale
Golfmanager
Greenkeeper
Mekaniker
Klubsekretær

Klubben
Jamie Ekins
Jan Hübschmann
Henrik Hansen
Malene Overgaard

JE
JH
HH
MO

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

Ansvar

Indledning
Formanden bød velkommen og konstaterede, at det er en tradition for, at bestyrelsen og
samtlige udvalgsformænd mødtes 2 gange om året og udvekslede erfaringer i, hvordan
udvalgsarbejdet er gået i den forløbne sæson, og om hvilke planer der måtte være for
den kommende sæson.

FR

Flemming Rasmussen orienterede fra DGU`s ordinære repræsentantskabsmøde i marts
2013, hvor han sammen med Jamie deltog. Emnet var økonomi og miljø.
Økonomien: Det er generelt svært af få sponsorer.
Faldende medlemstal. Færre til gang af nye spillere.
Miljø:
Nye krav til pesticider anvendelse på golfbanen. Det er bestyrelsens
ansvar, at restriktionerne overholdes. Der er nedsat et miljøudvalg der
direkte er koblet til bestyrelsen, som skal være med til at håndtere og
efterleve de nye krav. Og derfor må golfspillere i klubben informeres om,
at de skærpende krav, kan påvirke golfbanens udseende.
Banen:
Vedligeholder banes høje standard under relation til økonomisk ansvarlighed.
Næste bestyrelsesmøde vil temaet være, hvordan får vi nye medlemmer og samtidig
plejer vores nuværende. Der skal satses mere på frivilligt arbejde i klubben.
Forretningsudvalg
Erling Andersen meddelte, at der på generalforsamlingen blev gjort opmærksom på, at
regnskabs resultatet for 2012 ikke var tilfredsstillende, og at der er et nul som udgangspunktet for 2013.Greenfee gæster er allerede forsinket på grund af en lang vinter. Der
skal passes på omkostningerne og på vores medlemmer.

EA

Sponsorudvalg
Jamie. Ekins har fået 3 nye sponsorer, og 2 er frameldt. Der er nu 46 sponsorer i Ribe
Golf Klub. Sponsor aftalerne gælder i 2 år.
Der er kommet nye scorekort i produktionen med sponsor m.m.
Efter maj vil golfbox forbedre scorekortene med større skrift, som er et stort ønske fra
mange medlemmer.
Uret ved 1. teested vil inden længe blive sat op med Storgaard Biler som sponsor.
Der forventes et samarbejde med Ribe håndboldklub /Ribe Golf Klub.

FR

Sydjysk Open
Tove Korsholm kunne via mail fra John Bekker fortælle, at arrangementet ved Sydjysk
Open er der styr på. Der er nu tilmeldt 192 spillere dags dato.

JB

Driftsudvalg
Henrik Christensen oplyste, at samtlige bygninger i Golfklubben er blevet gennemgået
for nødvendigt vedligehold, og murværket og vinduerne skal males. Georg Julius vil
udføre arbejdet på timeløn. Der skal ikke foretages yderligere vedligehold i 2013.

HC
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Baneudvalg
Nis Nielsen oplyste, at stierne fra green til teesteder vil blive renoveret og der lægges
stenmel på.
Der vil blive en afretning ved kanten med evt. telefonpæl eller lignende ved puttebanen.
ved klubhuset.
Ifølge en plan for 2013, skal der ved gul teested skaffes mere lys og luft, ved at der åbnes op for fjernelse af træer ned mod greens på hul 10. Det formodes at kunne klares
med frivillig arbejdskraft.
M.W. spurgte til grøften foran green ved hul 17, om den kom tilbage til naturlig eksistens. N.N. slog fast, at bibeholde grøften som den er nu, måske fjernes der noget af jorden, så den bliver lettere at slå bolden op af.
Alison Winter mener at hul 18 er blevet farligt at bevæge sig på, da bolde fra udslagsbanen ofte flyver på fairway. N. N. mener ikke at det er et problem.

NN

Kommunikationsudvalg
Jane Weiland oplyste at der i året er udsendt 5 nyhedsbreve på mail til medlemmerne og
nyhedsbrevene er nu også kommet på hjemmesiden. Mange medlemmer har en mening
om mange ting i Ribe Golf Klub, og det er, som det skal være.
Men for at bevare disse meninger og holdninger på et sagligt plan, er det vigtigt at bestyrelsen, udvalgene og de ansatte hele tiden kommer med de relevante informationer.
Dette vil betyde, at medlemmerne har mulighed for at kende til, hvor klubben befinder
sig og ikke mindst en forståelse for, hvorfor man træffer de beslutninger, som man gør.
Har arbejdet med at få klubbens hjemmeside opdateret, så den indeholder de rigtige informationer, og i den forbindelse nok en opfordring til at tjekke sider på klubbens hjemmeside, som vedrører den enkeltes ansvarsområde, for det er vigtigt, at hjemmesidens
oplysninger altid er opdateret.
Har skrevet og sendt billeder til lokale aviser i forbindelse med informationsmøde og
Golfens dag, taget billeder og skrevet om aktiviteterne i klubben, som efterfølgende er
kommet på hjemmesiden og måske i avis.
Håber I alle vil sende bidrag med det for øje at øge informationsniveauet, som blev
efterlyst på generalforsamlingen.

JW

Begynderudvalg
Tove Korsholm orienterede om at der har været afholdt et informationsmøde for nye
golfspillere den 3. april, hvor der var tilmeldt 11. Deltagerne fik en sandwich, kaffe og
en grundig information om uddannelsesprogrammet. Det var bidende koldt og der var
derfor ingen, der havde lyst til at afprøve golfspillet på træningsfaciliteterne. 10 personer
tegnede et prøvemedlemskab.
Den 14. april 2013 holdt klubben åbent hus i anledning af ”Golfens Dag 2013” som var
et landsdækkende arrangement under Dansk Golf Union. 13 interesserede personer kom
til åbent hus, hvor de fik lejlighed til at afprøve golfspillet på træningsfaciliteterne samt
spil på Pay & Play banen. Herefter fik de kaffe og kage samt information om golfspillet.
9 tilmeldte sig prøvemedlemskabet og to juniorer.
Når græsset er grønt og vejret noget lunere vil der hen i maj måned blive holdt endnu et
informationsmøde for at skaffe flere nye medlemmer.

TK
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Turneringsudvalg
Mona Wind var stedfortræder for Jørn Wind.
Der er nu 7 personer i turneringsudvalget.
Jørn Wind, Herman Pedersen, Mona Wind, Alis Bjerre, Mette Håkansson, Vagn Lindblad og Lars Bischoff.
Vagn Lindblad vil den 1. maj 2013 holde møde med personer fra klubber i klubben.
Der vil fremover blive spillet i 4 rækker i tuneringer. Bruttopræmier afskaffes.
Udvalget har bestemt at vinderen skal være til stede ved præmieoverrækkelsen. Kun
særligt fravær tilgodeses. Ved turneringerne er max antal spillere 100.

JW

Juniorudvalg
Anette Dyrberg oplyste at 5 juniorer har været på Golfmesse i Herning i år.
Som noget nyt har der været arrangeret en overnatning Sim Golf Fyn, hvor der var mulighed for at træne bunkerspil og indspil, men da der var for få interesserede, blev turen
aflyst.
Den 11. april 2013 blev der holdt et forældremøde, hertil var udarbejdet en årsplan for
alle arrangementer, træningstider, så både juniorerne og forældrene har mulighed for at
planlægge tiden. Ribe deltager også i år i RAJT, Ribe Amts Junior Tour.
Udvalget er ved at undersøge muligheden for et samarbejde med Ribe Fritidscenter om
sport på tværs.
Der trænes både tirsdag og torsdag hvor der er 6-8 spillere hver gang. Jack og Jan har
været på trænerkursus og vil i kommende sæson give juniorerne individuel træning.
Der vil blive afholdt nogle fredagsturneringer i det forløbne år.
Juniorerne har fået sponseret tøj, så de ser ens og flotte ud.

AD

Eliteudvalg damer
Alis Jakobsen oplyste at holdet i år består af 6 spillere med hende selv som holdleder.
Der er købt golftøj i pink med logo på.
Der er et hold tilmeldt turneringen, der starter lørdag den 27.04.2013 i Kaj Lykke og
søndag den 28.04.2013 i Ribe. Overvejer træning ved Ronni og Thor.

AJ

Eliteudvalg herrer
Lars Bischoff oplyste, at der i år stilles med 1 hold 4. division og 2 hold i kvalifikationsrækken, holdene er fortrøstningsfulde og skal spille den første turnering næste weekend.
Der er aftalt et regelkursus i hulspil den 8. maj ved Alison Winther, det er sammen med
damerne og senior A-holdet, der lige er rykket op i 3. division.

LB

Banekontroludvalg
Peter Nielsen oplyste, at der ikke har været nævneværdige problemer, og sådan håber vi,
det vil være fremover. Banekontrollen vil være mere synlig og serviceminded, således at
der også er fokus på kontrollen. Der vil fremover være opmærksom på spilleflowet på
banen, samt dialog med medlemmer og gæster. Man vil være behjælpelig ved afvikling
af tuneringer og arrangementer. Ved afvikling af regionsgolf vil baneudvalget assistere
ved 1.teested. Principielt starter matcherne ud fra 1. tee, som vil være blokeret i fornøden
tidsrum. Spillere, som vælger at starte fra 10. tee, skal respektere tidsbestillingen.
Der er bestilt nye veste til banekontroludvalgets medlemmer.

PN
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Regel/hcp udvalg
Alison Winter havde en bøn om, at hun gerne ville bruges mere, især på et højere plan,
såsom klubber i klubben.

AV

Golfmanager
Jamie Ekins kunne fortælle, at uret ved 1. teested snart bliver etableret, da sponsor nu
også er på plads.
Som pengeinstitut har klubben haft Danske Bank i 34 år, men der vil nu delvis blive
skiftet til Skjern Bank.
Vi har fået nye scorekort den 19. april 2013, hvor, sponsorerne er nævnt.
De 4 shelters er sat ud på banen, lynafleder klar til montering.
Vi har fået ny model af greenfee bagmærker og kuvert.
Der er købt 2 serveringsborde til klubhuset.
Indkøbspriserne på øl og sodavand er steget, blandt andet derfor er priserne i automaterne steget.
Ny hjælpetræner bliver Ronny og Thor.

JE

Greenkeeper
Jan Hübschmann oplyste, at der er ansat 5 faste greenkeepere, og en på 5 timer ugentlig.
Man vil meget gerne have frivillig arbejdskraft til hjælp med græsslåning og kantskæring. JH har ansvars forsikringen i orden med DBU.
De nye pesticider krav har krævet stort arbejde, da der skal føres belastningsskemaer og
sprøjtejournaler, og medført at alle medarbejdere har fået et sprøjtebevis.
Der var et kontrolbesøg sidste år, hvor der intet var at komme efter.
Der arbejdes med svampebekæmpelsen på greens lige nu, men varme og vand vil være
med til at løse problemet.
Tyveriet af værktøjet i maskinhuset har taget meget tid, der er stjålet for 138.000 kr. Der
er nu installeret alarm.

JH

HH
Mekaniker
Henrik Hansen har udført service på alle maskiner og slebet knive for andre golfklubber.
Henrik påpegede, at et åbent hus arrangement sidste år var en stor succes, som vil blive
gentaget i år.
Vi skal have undersøgt, om der er mulighed for energibesparelser.
MO
Klubsekretær.
Malene Overgaard oplyste, at det havde været forholdsvis stille vinter, hvor hun havde
fået mange opgaver fra hånden. MO vil aflaste EA med økonomiregnskabet.
Der er fortsat mange afbrydelser i MO daglige arbejde. Der arbejdes med at finde en
løsning.
Referent
Tove Korsholm
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