RIBE GOLF KLUB
Referat
(Bestyrelsen)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde
Mødedato:
26.08.2020
Mødested:
Klubhuset
Dagsorden:
1.Formanden:

Referatdato:
28.08.20
Mødeleder:
Ib Dam Schultz
Mødetid: Referent:
17:00
Tove Korsholm
Deltagere:
Udbudsmaterialet: Bilag vedlagt.
Ib Dam Schultz
Lars Bischoff
Klubber i klubben: spærring
Erling Andersen
af 2 tider ved start fra 1. tee.
Tove Korsholm
Thorkild Lauridsen
Aftale med Nicolaj 2021.
Jørn Wind
Helle Hansen (Afbud)
2. Forretningsudvalg: Økonomirapport 30.06.2020.
Ivan Laursen
Jamie Ekins
Anden relevant orientering.
Status for Regionsgolf 2020.
3. Baneudvalg:

Ændring af hulforløbet på de
første 9 huller.
Principbeslutning om eventuelle
ændringer på hul 7, hul 4 og hul 3.
Der er afsat 30.000 kr. til
ændringer på hul 7.
Indendørs træning.

4. Golfmanager:

Corona situationen.

5. Turneringsudvalg:

Relevant orientering.

6. Næste møde:

Fastsættelse af dato.

7. Eventuelt:

Diverse emner.
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Referat / beslutninger

Ansvar

1. Formanden
Der er udsendt udbudsmateriale på udførelse af baneændringer på Ribe Golfklubs 18
hullers bane til 3 entreprenører. Entreprisen omfatter i hovedtræk:

IDS

Opgravning af 3 søer.
Fjernelse af 5 jordhøje.
Anlæg af 9 nye teesteder og forlængelse af 4 eksisterende teesteder fordelt på banen.
Opbygning af 6 nye bunkers og sløjfning af 8 eksisterende bunkers.
Diverse mindre arbejder.
Tilbuddet skal være fremme senest onsdag den 2. september 2020 kl. 15:00.
Golfklubben vil vælge det for klubben økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Det er planen, at arbejdet skal igangsættes i sidste halvdel af september måned.
Esbjerg kommune har meget overraskende varslet afslag på ansøgning om ekstra 10.000
m3 vand til vanding af golfbanen. Trods den usikre situation, omkring tilladelsen, er vi
på grund af den meget tørre periode fortsat med banevandingen, for ikke at slække på
banens standard.
Den 26.08.2020 har Ivan Laursen og Jan Hübschmann deltaget i et møde med Esbjerg
Kommune om vandindvindingen. Vi har tilladelse til at bruge 17.000 m3 vand og søger
om 26.400 m3. Der er brugt 2.000 m3 mere vand end vi har tilladelse til. Vi afventer
svar fra mødet indenfor de næste 14. dage.
Formanden orienterede om, at der er indgået en midlertidig aftale med klubber i
klubben, hvor følgende er aftalt: Old girls, tirsdagspigerne og senior m/k klubberne har
fået spærret 2 tider ved deres start. Problemet er, at starttidspunktet for klubber i klubben
ofte er booket i tidsbestillingen. Bestyrelsen vil i november måned evaluere denne
beslutning.
Ribe Golf `s aftale med PGA træner Nikolaj Viuff gælder 2020 – 2021. Det drøftes p.t
om aftalen kan udvides i 2021 med en ekstra dag.
2. Forretningsudvalg
Erling Andersen foretog en gennemgang af økonomirapport indtil den 30.06.2020, som
bestyrelsens medlemmer i forvejen havde fået tilsendt. Rapporten udviste et positivt
resultat, som holder sig pænt indenfor budgettet.
Der blev orienteret om manglende indtægter på grund af COVID-19 krisen, samt om
medlemsudviklingen i klubben. Den er 30.06.2020 har vi 856 medlemmer i klubben.
Fra DIF og DGI`s Corona-pulje er der givet tilsagn om støtte på 53.000 kr. mens
ansøgning om støtte fra Johan Hoffmann Fonden ikke blev imødekommet.
Der blev orienteret om status for regionsgolf, som trods Corona-krisen blev afviklet
uden større problemer. Ribe Golf Klub deltog med 9 hold i turneringen, hvoraf 5 af
holdene vandt gruppespillet og gik videre til slutspillet.

2

EA

Referat / beslutninger
3. Baneudvalg
Åbent hus arrangementet om nyt hulforløb på de første 9 huller med prøvespil blev
afviklet den 19.08.2020. Der deltog 32 spillere. Der var INFO om tankerne omkring
eventuelt nyt hulforløb umiddelbart før spillet ved hul 1, og gruppeinterviews efter
spillet. Baneudvalget kunne ved efterfølgende evaluering konstatere et beskedent flertal
blandt de fremmødte for at gennemføre ændringerne. Det var ikke nok til at overbevise
baneudvalget om, at anbefale gennemførelse af ændringerne. Men der var enighed om at
selve processen havde været god. Bestyrelsen er enig med baneudvalget i at fastholde
det nuværende hulforløb.

Ansvar
JW

Der er afsat 30.000 kr. til eventuelt ændringer af hul 7. Baneudvalget er kommet med
forslag til ændringer, som bestyrelsen diskuterede. Beslutningen blev at vente med
afgørelsen til efter licitationen om ændringerne på 18 hullers banen. Ændringer på hul 3
og hul 4 fastholdes som tidligere besluttet.
Der har været afholdt møde med TEE-box. Bestyrelsen ønsker ikke på nuværende
tidspunkt at indgå aftale, idet et forslag om indendørs træning plus ekstra plads til bags
og golfvogne med mere skal undersøges først.
Bestyrelsen vil afvente resultatet af udbuddet på baneændringerne.
Der er fremover følgende ønsker til anlæg:
Vandingsanlæg til fairway vanding, styreanlæg til samme og udvidelse af vandmængden
med ekstra boringer.
Parkeringsforholdene ved klubben.
Maskinparken og evt. udskiftninger af maskiner i de kommende år.
Vedligeholdelse af klubhus m.v..
Opførelse af træningsanlæg med udvidelse til bags og golfvogne m.v.
Bestyrelsen vil prioritere forslagene i forhold til de kommende års budgetter.
4. Golfmanager
Jamie Ekins ser positivt på forløbet under Corona situationen. Der er travlt i hverdagen,
men tingene fungerer, og der er fokus på nye tiltag i 2021.
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5. Turneringsudvalg
Til OK Benzin Turneringen der blev afholdt den 16.08.2020 deltog kun 75 spillere. Den
næste turnering er Tip-Top/Unibrew afvikles den 13.09.2020. På grund af Corona krisen
bliver alle planlagte turneringer efter den 13.09.2020 aflyst resten af året 2020.

TL

Der afvikles klubmesterskaber i weekenden uge 35. I senior damer, er der kun tilmeldt 2
spillere, hvorfor denne række udgår.
6. Næste møde
Onsdag den 09.09.2020 kl. 17:00 i klubhuset ”Baneprojektet”
Tirsdag den 03.11.2020 kl. 17:00 i klubhuset Bestyrelsesmøde.
Tirsdag den 03.11.2020 kl. 19:00 i klubhuset Bestyrelsen med udvalg og personale.
7. Eventuelt
Ingen emner til behandling.
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