RIBE GOLF KLUB
Referat
(Bestyrelsen)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde
Mødedato:
09.09.2020
Mødested:
Klubhuset
Dagsorden:
1. Formanden:

Mødetid:
17:00
Orientering og drøftelse af
baneændringen.
Udkast til nyhedsbrev- drøftes og
godkendes.
Eventuelt.

2. Baneudvalg:

Baneudvalgets indlæg til
nyhedsbrevet - drøftelse
og godkendelse.

3. Næste møde:

Fastsættelse af dato.

4. Eventuelt:

Diverse emner.
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Referatdato:
10.09.2020
Mødeleder:
Ib Dam Schultz
Referent:
Tove Korsholm
Deltagere:
Ib Dam Schultz
Lars Bischoff (Afbud)
Erling Andersen
Tove Korsholm
Thorkild Lauridsen
Helle Hansen
Jørn Wind
Ivan Laursen
Jamie Ekins

IDS
LB
EA
TK
TL
HH
JW
IL
JE

Referat / beslutninger

Ansvar

1. Formanden
Ib Dam Schultz oplyste at der var indgået en aftale med Nørgaard Anlæg ApS på
udførelse af baneændringer på Ribe golfklubs 18 hullers bane. Formanden for
byggeudvalget Ivan Laursen gennemgik diverse ændringer på banen, tidsforløb og
kontrakten. Opstart formentlig medio uge 38. Det vil medføre gener for spillet - banen
vil max. blive lukket i 5 dage. Derefter vil enten de forreste 9 huller være åben eller de
bagerste 9 huller. På enkelte huller vil der være alternative greens. Vi forventer at
arbejdet vil tage 3 uger.
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Formandens orienterede om det nye forløb på banen med teesteder 57 - 52 - 47. Der vil
automatisk blive udskrevet et scorekort på den teested/længde som den enkeltes
handicap er tilpasset, men man kan stadig ændre start til et andet teested. Turneringer vil
blive tilrettelagt efter samme model, og her har spilleren ikke mulighed for at ændre
teested. Alle nybegyndere starter fra teested 47, og efterhånden som handicappet bliver
lavere flyttes til 52 og 57. Ændringen blev drøftet og godkendt.
Kommende anlægs- og renoveringsopgaver er fairway vanding, for at sikre en bedre
beskyttelse af banen, og vanding om natten er mere rationel i forhold til flytning af
vandingsmaskine og fordampning af vand. Vi forventer en aftale med Esbjerg kommune
om en forøgelse af vandmængden fra 17.000 m3 pr. år til 26.400 m3. Det betyder at vi
formentlig skal have en ny boring og et bedre styringsanlæg.
2. Baneudvalg
Jørn Wind orienterede kort om at alternative greens netop er blevet afsat og etableres her
i uge 37. I forbindelse med gennemførelse af det forestående banearbejde etableres nye
midlertidige greens på hul 5 og hul 6, som allerede snart skal benyttes.
Der er etableret stier fra hul 2 til 3 til både tee 56 og 48. På hul 15 er stien fremført til
forkant tee 48. Der er lavet en ny sti fra hul 4 til bænk ved tee 48 hul 5.
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3. Næste møde
Tirsdag den 03.11. 2020 kl. 17:00 i klubhuset (bestyrelsesmøde)
Tirsdag den 03.11.2020 kl. 19:00 i klubhuset (med udvalgsformænd)
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4. Eventuelt
Ingen emner til behandling.
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