RIBE GOLF KLUB
Referat
(Bestyrelsen)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde
Mødedato:
14.04.2020
Mødested:
Klubhuset
Dagsorden:
1. Formanden.

Mødetid:
17:00
Opfølgning af referat fra sidste
møde den 12.03.2020.
Coronavirus.
Personale.
Golftræner.
Baneudviklingsplanen.
Finansiering af planen.
Indoor golf.
Bestyrelse og udvalg.
Bestyrelsesmanual.
Virksomhedsplan.
Ny Hjemmeside.

2. Næste møde.

Fastsættelse af dato.

3. Eventuelt.

Diverse emner.
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Referatdato:
20.04.2020
Mødeleder:
Ib Dam Schultz
Referent:
Tove Korsholm
Deltagere:
Ib Dam Schultz
Lars Bischoff
Erling Andersen
Tove Korsholm
Thorkild Lauridsen
Jørn Wind
Helle Hansen
Ivan Laursen (afbud)
Jamie Ekins
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Referat / beslutninger
1. Formanden
Opfølgning: Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 12.03.2020. Der var ingen
bemærkninger til referatet.
Coronavirus: Bestyrelsen besluttede at følge de sidste nye anbefalinger fra DGU, der er
blevet udsendt den 14.april 2020 kl. 12:00. Der er åbnet op for 4-bolde, greenfeespillere
og træningsfaciliteterne. Disse anbefalinger træder i kraft 16. april 2020, samtidig med
lokale retningslinier. Der er åbnet op for A11 spil på alle 5 baner.
Personale: Ribe Golf Klub har 3 ledere blandt de ansatte. Der er ikke en entydig ledelse.
Vi er en organisation med mange frivillige, og på den baggrund skal ledelsesretten ses i
dette perspektiv. Bestyrelsen besluttede, at formanden har ledelsen af administrationen og
trænere, baneudvalgsformanden har ledelsen af greenkeeperne, og forretningsudvalget
sørger for ansættelsesbreve m.v.
Golftræner: Nikolaj Viuff starter holdundervisning tirsdag den 21.04.2020. Der bliver
opstart i mindre grupper 4-6 spillere på grund af Corvid-19.
Baneudviklingsplanen: Byggeudvalgets, formand Ivan Laursen, har udarbejdet et
projekt/udviklingsplan for Ribe Golf Klubs18 hullers bane som blev godkendt. Der
mangler endnu en godkendelse af projektet fra Esbjerg kommune. Byggeudvalget vil
udarbejde projektplanen, indeholdende prioriterings rækkefølge for planens realisering,
der behandles på næste bestyrelsesmøde.
Finansieringsplan: Forretningsudvalget udarbejder samtidig et forslag til finansiering af
projektet, som behandles på næste bestyrelsesmøde. Der arbejdes videre med ansøgning
om kompensation fra ”Momspuljen”.
Indoor golf: Brev fra Lasse Kristensen om indretning af træningscenter på loftsrummet
blev drøftet. Det blev besluttet at arbejde videre med muligheder for vintertræning. Jørn
Vind og Lars Bischoff tager kontakt til Lasse Kristensen.
Bestyrelse og udvalg: På sidste møde blev det besluttet, at driftsudvalget opdeles i et
baneudvalg og et klubhusudvalg. Vi har nu en organisation, hvor bestyrelsen har det
overordnede ansvar og udstikker ansvaret for de enkelte udvalg. De enkelte formænd for
udvalgene har ansvaret for eget område. Formændene har ansvaret for det driftsbudget,
der er afsat i budgettet, i samarbejde med de ansatte i Ribe Golf Klub.
Klubhusudvalget refererer til næstformanden, der ad hoc deltager i møderne.
Byggeudvalget refererer til formanden.
Sponsorudvalg refererer til formanden.
Kommunikationsudvalget referer til formanden.
Sydjysk Open refererer til turneringsudvalget.
Miljøudvalget refererer til baneudvalgsformanden.
Banekontroludvalget refererer til baneudvalgsformanden.
Begynderudvalget refererer til golfudvalget.
Juniorudvalget refererer til golfudvalget.
Eliteudvalget damer og herrer refererer til golfudvalget.
Klubber i klubben refererer til golfudvalget.
Alle udvalg kan trække på Golfmanager.
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Ansvar
IDS

Referat / beslutninger

Ansvar

1. Formanden
Bestyrelsesmanual: Blev gennemgået og tilrettes af Helle Hansen. Bemærkninger fra
øvrige bestyrelsesmedlemmer til eventuelle ændringer, mailes til Helle Hansen senest
25.04.2020.
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Virksomhedsplan: Blev gennemgået og tilrettes af Jørn Wind. Bemærkninger fra øvrige
bestyrelsesmedlemmer til eventuelle ændringer, mailes til Jørn Wind senest 25.04.2020. I
stedet for eliteudvalg DS damer og DS herrer - er foreslået DGU turneringsudvalgets
damer og herrer.
Ny hjemmeside: Evan Regel formand for kommunikationsudvalget, intern & ekstern
information, har påtaget sig opgaven at køre en ny hjemmeside ind. Etablering og
opgradering af hjemmesiden er godt i gang, det vil koste 31.250 kr. incl. moms.
2. Næste møde
Onsdag den 13.05.2020 kl. 17:00 i klubhuset (bestyrelsesmøde)
Onsdag den 13.05.2020 kl. 19:00 i klubhuset (udvalgsformænd og personale) er aflyst.

IDS

3. Eventuelt
Ingen emner til behandling
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