RIBE GOLF KLUB
Referat
(Bestyrelsen)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde
Mødedato:
11.06.2020
Mødested:
Klubhuset
Dagsorden:
1. Formanden:

Referatdato:
17.06.2020
Mødeleder:
Ib Dam Schultz
Mødetid: Referent:
17:00
Tove Korsholm
Deltagere:
Status på ny hjemmeside.
Ib Dam Schultz
Lars Bischoff
Corona situationen.
Erling Andersen
Tove Korsholm
Facebook.
Thorkild Lauridsen
Jørn Wind
Nyhedsbreve.
Helle Hansen
Ivan Laursen
Regler for spil på banen.
Jamie Ekins

2. Forretningsudvalg: Relevant orientering.
Status for Regionsgolf.
Lokalregel E-5.
3. Baneudvalg:

Baneudviklingsplanen.
Projektplan 01.06.2020.

4. Golfudvalg:

Opstart af klubber i klubben.

5. Turneringsudvalg: Sponsor- og udvalgsturnering.
6. Næste møde:

Fastsættelse af dato.

7. Eventuelt:

Diverse emner.
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Referat / beslutninger

Ansvar

1. Formanden
Den nye hjemmeside, som nu er tilgængelig for medlemmerne, er blevet moderniseret
og kan nu ”spille” sammen med I-pad og Iphone. Der kan dog være fejl og mangler,
som løbende bliver tilrettet. Bestyrelsen opfordrer alle, der er ansvarlige for et område,
og formænd for klubber i klubben at se, om der er ændringer eller bemærkninger til
deres hjemmeside. I så fald rettes der henvendelse via mail til Evan Regel. Helle Hansen
kontakter formændene i klubber i klubben for at tjekke op på deres hjemmeside, og få
udført eventuelle rettelser.

IDS

Formanden orienterede om seneste udmelding af Coronareglerne for golfspillere efter
den 15. juni 2020. Det betyder, at vi kan normalisere vores klubliv fra og med uge 25.
De generelle regler skal overholdes - 50 personer samlet med afstand, både ude på
terrassen og i klubhuset.
Bestyrelsen har drøftet gruppen Ribe Golf Klub på facebook, som blev oprettet i 2010 af
Jeppe Dahl Jørgensen med Jamie Ekins som administrator. Der er 315 medlemmer af
gruppen. Bestyrelsen kommenterer og svarer ikke denne gruppe. Gruppen nedlægges og
der oprettes en ny facebook gruppe alene for Ribe Golf Klub´s medlemmer, til intern
drøftelse og debat. Denne Facebook gruppe administreres af klubben/bestyrelsen.
Bestyrelsen vil være mere åben, og kommunikerer beslutninger via nyhedsbreve på
hjemmesiden. Alle er velkommen til at kommentere vore beslutninger.
Der er og har været et stort pres på banen de sidste måneder, samtidig med, at der er
kommet mange nye medlemmer i klubben. Vi har ikke truffet beslutninger, men ser
hvordan presset er, når vi kommer under mere normale forhold.
Bestyrelsen drøftede muligheden for at lette presset på banen ved at nedsætte start
intervaller til 7/8 minutter i stedet for 10 minutter. Der opfordres til, at der ikke spilles
ud på 1. tee sted, før den foregående bold forlader green på hul 1. Derudover blev det
drøftet, at sætte 2x2 bolde sammen i weekenden. Men vi afventer situationen og ser
hvordan det forløber hen over sommeren.
Der bliver med den nye baneudviklingsplan lavet nye teesteder med mulighed for at
vælge mellem 3 teesteder, 57 tee, 52 tee og 46 tee, med mulighed for selv at vælge
teestedet i golfbox.
2. Forretningsudvalg
Erling Andersen oplyste, at klubben dags dato har 862 medlemmer mod 754 ved årets
begyndelse. Derudover blev der orienteret om ansøgning til DGF/DGI Corona hjælpepulje, samt mulighed for fondsansøgninger om midler til baneudviklingsplanen.
Der blev gjort status for regionsgolf, hvor afviklingen under coronakrisen er foregået
uden problemer.
Lokalregel E-5 blev drøftet og bestyrelsen fastholdt tidligere beslutning, om ikke at
indføre denne regel.
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3. Baneudvalg
Byggeudvalget går i gang med at gennemføre baneudviklingsplanen, Opgaverne bliver
sendt ud i licitation lige så snart de sidste godkendelser fra Esbjerg kommune foreligger.
Det tilstræbes, at arbejdet udføres i efteråret 2020.

JW

I forbindelse med baneudviklingsplanen blev etablering af banevandingsanlæg drøftet.
Der arbejdes på at skaffe midler hertil, så det kan indgå i 2021 budget.
Personalesituationen i greenkeeperstablen blev drøftet, da der har været en henvendelse
om ansættelse af en voksen lærling. Sagen behandles senere på året.
4. Golfudvalg
Der er nu blevet mulighed for spil i klubber i klubben fra den 15. juni 2020.

HH

Helle Hansen har sendt mail ud med retningslinier til formænd for klubber i klubben.
5. Turneringsudvalg
Sponsor og udvalgsturneringen der oprindelig er fastsat til den 12. september 2020 er
blevet flyttet til lørdag den 24. oktober 2020 kl. 12:30.

TL

6. Næste møde
Onsdag den 26.08.2020 kl.17:00 i klubhuset.

IDS

7. Eventuelt
Ingen emner til behandling.

IDS
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