Bestyrelsens beretning for 2017
til generalforsamling i Ribe Golf Klub
den 26. februar 2018
Indledning
2017 var et godt år for Ribe Golf Klub. Vi har igen i år haft en god og stabil udvikling,
hvor pilen peger opad på langt de fleste områder, og det summer af liv stort set
altid, når man kommer i klubben.

Året overordnet
Vi har i 2017 haft et overskud på ca. 275.000 kr. Det er et flot resultat, når man ser
på hvor meget, vi har fået lavet i klubben i det forløbne år. Jeg nævnte sidste år, at
der var mange klubber, der ville være misundelige på det resultat, vi havde opnået.
Det er der endnu flere, der vil være i år.
Af de ting vi har lavet i 2017 vil jeg nævne, at vi har fået nyt og energirigtigt
fyringsanlæg installeret. Det har kostet godt ca. 220.000 kr., men vi var så heldige at
få et tilskud på 100.000 kr. fra SE vækstpulje. Det er vi meget taknemmelige for, og
det betyder, der er mulighed for andre tiltag kan realiseres. Vi har fået en del af
vores bygninger sandblæst og vandskuret. Det var meget tiltrængt og det er blevet
rigtig flot. Vi har fået nye teestedmarkeringer og lavet et forløb på 5200 m på banen.
På Pay & Play banen er der blevet plantet rigtig mange nye træer, og der er lavet
mere rough med henblik på at få banen til at blive en rigtig golfbane med lidt mere
sjæl, som den har nu. Jeg er sikker på det bliver rigtig flot, når det får et par år på
bagen.

Udvikling i medlemstal
Vi har det i 2017 haft en nettotilbagegang på 5 medlemmer. Sidste år var vi ikke
begunstiget af en god tilstrømning af nybegyndere. Heldigvis fik vi historisk mange
nye medlemmer fra andre klubber, og det var det, der reddede vores medlemstal
sidste år.
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Vi ved at gennemsnitsalderen på vores medlemmer er rigtig høj, og det betyder, at
vi hele tiden skal være opmærksom på at få mange nye medlemmer, for vi vil
naturligt have en relativ høj afgang af medlemmer hvert år.
Men vores begynderudvalg og Jamie har hele tiden fokus på at få nye medlemmer
ved synlighed, og ved at fastholde de prøvemedlemmer vi får.

Klubturneringer
Der er i 2017 afholdt 9 klubturneringer og Sydjysk Open. Der har været god
tilslutning til turneringerne, og der er altid en dejlig stemning, når de afholdes.
Derudover er der afholdt klubmesterskaber, og sidste år var vi ikke begunstiget med
godt vejr til dette arrangement. Spillerne måtte kaldes ind og startidspunktet
udsættes søndag. Men det lykkedes at få mesterskaberne afviklet.
Sydjysk Open var igen en kæmpe succes. Der var 316 deltagere og gav et overskud
til klubben på 71.000 kr. Herfra går vores andel af udgifter på 9.000 kr. således at
det reelle overskud bliver på 62.000 kr. Og der er allerede nu tilmeldt 184 til
turneringen i 2018.

Elite og Regionsgolf
I 2017 opnåede de forskellige hold i Danmarksturneringen fine resultater. Herrer 1
rykkede op i 5. division, og alle øvrige hold forbliver i de rækker, hvor de spillede
sidste år.
I Regionsgolf gik det ligeså flot. 1 hold rykker op fra veteran C til Veteran B rækken
og 1 hold i seniorrækken rykker op i 3 division.
Vi deltager i 2018 med 5 hold i Danmarksturneringen og 10 hold i Regionsgolf. Der
skal lyde et stort tillykke herfra for de flotte resultater. Det er også dejligt at se, at
der sidste år var væsentlig flere forskellige, der spillede Regionsgolf. Det er jo vigtigt
at så mange som muligt, der har lyst til at spille, får mulighed for det.

Kommunikation
Vi er i Ribe Golf Klub så heldig at have en meget ihærdig skribent af nyhedsbreve, og
andet information. Jeg er sikker på alle mener, de altid er velorienterede, om hvad
der sker, og det er naturligvis en vigtig opgave, som nemt bliver glemt. Der opstår
nemt misforståelser, hvis der ikke er et højt informationsniveau.
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Baneanlæg
2017 var et særdeles vådt år. Det er ikke sket før i den tid jeg har spillet golf, at vi i
sommersæsonen har været nødt til at lukke banen helt eller delvis på grund af vand.
Vi er ellers meget stolte af den effekt vores dræning har haft og det holdt længe,
men når der kommer vand i de mængder, der gjorde sidste år, så er der ikke noget
at gøre. Der er selvfølgelig mange udfordringer, når det regner så meget. Ud over
vandet er der voldsomme angreb af svampe, når græsset stort set aldrig er tørt. Den
udfordring har vores personale klaret rigtig flot. Der er blevet kørt sand på for at
tørre greens ud, og sikret at greens altid er i en god kondition, så de har et stærk
immunforsvar. Det er imponerende at se hvor lidt svamp, der er i dem efter sådan et
efterår og første del af vinteren vi har været igennem.
Ud over det har vores frivillige arbejdet ihærdigt videre med træbeskæring, som har
gjort en kæmpeforskel. Det er blevet rigtig flot mange steder på banen. Et enkelt
sted, hvor det virkelig har gjort en forskel er på hul 14. De frivillige har også lavet ny
trappe på teestedet på hul 11, som også er blevet rigtig godt. Der er som før nævnt
kommet nye teesteds markeringer, og som også tidligere nævnt blevet plantet en
masse på Pay & Play banen. Alt sammen ting der er med til at forskønne vores
anlæg, og nogle af tingene er også med til at gøre den mere spændende at spille.
Greenkeeperne og deres medhjælpere har også haft et meget travlt år, for når det
regner meget gror græsset også meget. Vi er jo som spillere glade ved meget regn,
hvis det kommer om natten, for det betyder vi altid har en grøn bane at spille på,
men det er en udfordring at følge med til at holde græsset i en passende længde,
når der kommer så meget nedbør, men generelt har banen været passet rigtig godt i
det forløbne år.

Banekontrol
Banekontroludvalget har igen gjort et stort og vigtigt stykke arbejde. De ser sig som
vejledere lige så meget som kontrol. Det er rigtig godt på mange måder. Især over
for vores gæster, der kommer på banen er de rigtig gode til at være i nærheden af
klubhuset, når de ved, at der kommer gæstespillere. Det er med til at afhjælpe den
problematik, der ligger i, at der ikke er personale i weekenden på kontoret. Vi får i
klubben meget positiv respons for den vejledning og hjælp, de yder over for
gæsterne, og den ros vil jeg hermed gerne videregive til udvalget.
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Frivillige
Som jeg vist har sagt hvert år, så er klubbens frivillige klubbens DNA. Uden dem
ingen klub. Der er igen i år lavet et meget stort stykke uegennyttigt stykke arbejde af
de frivillige, som er en enorm gave til alle i klubben. Det er fantastisk, at man stort
set aldrig spørger forgæves om hjælp. Vi har i 2017 rundet over 100 registrerede
frivillige. Det tror jeg ikke, der er mange klubber, der slår. I er skyld i, at vi får ting
lavet, som vi ellers var nødt til at prioritere fra. Det er bare helt vildt, hvad det
flytter, når man ser på det i lidt længere perspektiv. Tænk blot på hvad der ikke ville
blive lavet, hvis vores medarbejdere selv skulle nå alt.

Fritspilsordninger
Vi havde sidste år for første gang en fritspilsaftale med Tønder, Kaj Lykke og Varde
golfklubber. Den blev rigtig godt modtaget af vores medlemmer, ligesom den er
blevet godt modtaget af medlemmerne i de andre klubber. Vi solgte 263 aftaler og
det er min fornemmelse, at de er blevet brugt flittigt af de fleste. Bestyrelsens
succes kriterie for aftalen var, at vores greenfee indtægter ikke måtte falde mere
end indtægterne for A11 øgede vores indtægter. Så havde vi givet vores medlemmer
et godt tilbud, uden det kostede klubben indtægter. Og aftalen har gjort enhver tvivl
til skamme. Vores greenfee indtægter er steget lidt samtidig med, at A11 aftalen har
givet en indtægt på ca. 120.000 kr. Fantastisk!
Jeg skal meddele, at aftalen er forlænget med 2 år med de samme klubber.

Aftale med Toftlund Golf Club
Som I sikkert har hørt har vores naboklub i Toftlund også deres udfordringer at slås
med. De har flyttet deres hjemadresse til Arrild, da de ikke kunne lave en aftale med
baneejeren, der var tilfredsstillende. Det er en særdeles ulykkelig situation for en
klub og komme i. Derfor er jeg meget taknemmelig for, at vi selv ejer vores
baneanlæg, så man ikke er afhængig af en tilfældig baneejeres lune.
I den forbindelse har Toftlund Golf Club henvendt sig til os om at lave et eventuelt
samarbejde om spilleret for deres medlemmer i Ribe Golf Klub. Det gør de i håbet
om, at de måske kan lave en aftale med baneejeren til næste år, og deres
medlemmer har et sted at spille i 2018. Toftlund Golf Club har også henvendt sig til
andre naboklubber om det samme. Vi har naturligvis sagt ja til at lave en aftale.
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For at imødegå alle muligheder for at der opstår myter omkring, hvad der er aftalt,
så er aftalen følgende: Vi har givet dem en A11 aftale i rabat. Det koster os 200,00
kr. pr medlem, da den sælgende klub af en A11 aftale får 200,00 for at sælge
aftalen. Resten går i en pulje til fordeling mellem klubberne i forhold til antal
spillede runder på de forskellige baner. Det synes vi er en rimelig aftale, og vi har
gjort det fordi, vi selvfølgelig gerne ville have nogen til at vælge os som klub, hvis
golfklubben i Toftlund ikke kommer op at køre igen, for så vi l vi være det naturlige
valg af klub at fortsætte i. Status lige nu er, at der er 8 der har meldt sig ind under
aftalen. To har meldt sig ind som helt ordinære medlemmer i klubben. Det er ikke
mange endnu, men jeg tror en del venter og ser, hvad der sker, og tager så
beslutningen, når solen kommer på himlen. Vi har ikke tabt bukserne og givet et
tilbud til halv kontingent som Åbenrå har gjort. Vi håber i vil tage godt imod de nye
medlemmer, så de kan finde sig godt tilrette hos os.

Fremtiden
Vi afholdt i juni et medlemsmøde for at høre, hvad vores medlemmer havde af
ønsker for fremtiden. Det var et møde med en god dialog og masser af spændende
forslag til, hvad der skulle ske. De ideer der kom frem har bestyrelse og baneudvalg
arbejdet videre med. Det skal siges, at det ikke er nogen nem opgave at finde en
fællesnævner for, hvad man skal, og er det både godt og naturligt. For bedst som
synes, man har fundet en fantastisk løsning, viser der sig alligevel, en masse
svagheder ved det, man er kommet frem til. Vi har været vidt omkring med hensyn
til muligheder og ideer, men har ikke helt fundet det rigtige.
Derfor er der aftalt et møde den 1. marts med deltagelse af baneudvalget og
bestyrelsen, hvor der kommer en banekonsulent fra DGU og vil hjælpe os i gang
med at lave en baneudviklingsplan. Det tror jeg bliver en god og givtig proces, for
der kommer øjne udefra med masser af erfaring, så vi er sikre på, at det vi gør, er
det rigtige for de midler, vi har til rådighed.
Ellers vil fokus i det kommende år være på, at banen standard skal holdes på det
gode niveau den har nu og selvfølgelig altid med forsøg på at gøre tingene lidt
bedre.
Vi er lige nu ved at få etableret en ny vaskeplads til greenkeepernes maskiner, der er
noget større og ikke mindst er den lovlig. Det skulle også gerne fjerne den dårlige
lugt, der kom ovre fra træerne.
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Men allerstørste fokus vil også næste år være at skaffe nye medlemmer. Det er
simpelthen det vigtigste, for vi fremtiden også har en god og attraktiv klub med en
god økonomi.

Afslutning
Jeg vil gerne slutte min beretning med at sige en stor tak til vores medlemmer for
den positive stemning i har skabt i klubben. Man mødes altid med et smil eller en
venlig bemærkning vi mødes.
Også en stor meget velment tak til vores dygtige medarbejdere for et flot stykke
arbejde og et meget positivt samarbejde.
Der skal også lyde en tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt år. Vi har ikke
været helt enige om alt, men jeg er sikker på vi har samme mål. Det er altid
spændende at komme til bestyrelsesmøde, og mødes med jer, når vi laver andre
arrangementer sammen.
Det er en rigtig god og positiv oplevelse at være formand for en klub i udvikling.
Den 26. februar 2018
RIBE GOLF KLUB
Bjarne Steiner, formand
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