RIBE GOLF KLUB
Referat
(Bestyrelsen)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde
Mødedato:
03.11.20
Mødested:
Klubhuset
Dagsorden:
Formanden:

Mødetid:
17:00
1. Orientering:
Aftale med Nicolaj Wiuff 2021.
A11 aftale for 2021.
Skrivelse fra 3 seniorklubber.
Demomøde vedr. robotklipper.
Referat fra DGU`s repr. møde.
2. Brev fra eliteudvalget.
3. Drøftelse af gunstart i klubber i
klubben i 2021.
4. Køb af græsklipper.
5. Etablering af teested 40.
6. Medarbejdersamtaler.
7. Organisation, sponsorudvalg.
8. Generalforsamling 2021.
9. Status på baneomlægningen.

Forretningsudvalg:

Økonomirapport 30.09.2020.
Ansøgning COVID-19 puljen.

Næste møde:

Fastsættelse af dato.

Eventuelt:

Pressemeddelelse og nyhedsbrev.
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Referatdato:
06.11.2020
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
Evan Regel deltog i mødet
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Referat / beslutninger

Ansvar

Formanden
1. Aftale med Nicolaj Viuff er godkendt og info sendt ud. Gruppetræning er stort set
udsolgt i 2021.
A11 aftalen er indgået for årene 2021 og 2022. Prisen er 700 kr. pr. kalenderår. For
2021 er der mulighed for køb til 600 kr. ved køb inden 1. maj 2021. For hvert solgt
medlemskab tilfalder 300 kr. hjemmeklubben. Resten fordeles i forhold til antal spillede
runder pr. bane. Hvis du har bestilt tid og bliver forhindret, skal du afmelde tiden, ellers
kommer Ribe Golf Klub til at betale for en runde, du ikke har spillet.
De 3 herre seniorklubber ønskede at længden til fairway max. må være 100 meter fra
tee 56. Det kan ikke anbefales - idet længden fra tee 52 er max. 100 meter.
Formålet med at lave gode teesteder fra de kommende 57 - 52 og 47 er, at det giver
mulighed for den enkelte spiller at vælge teesteder, som ens handicap kan matche.
Formanden har sammen med Jan og Henrik set en robotklipper på Aabenraa Golfbane
der klippede fairway. Effektivt og god, men stadig i prøve stadiet. Ingen tvivl om, at
udviklingen går stærkt og klubben skal være opmærksom på muligheder fremadrettet.
Referat fra DGU’s repræsentantskabsmøde kan findes på Dansk Golf Unions
hjemmeside.
2. Brev fra eliteudvalget Peter Vase Hansen blev drøftet og overgivet til baneudvalget.
3. Forslaget om tidligere start for morgen/formiddags klubber med den forudsætning, at
banen lukkes et par timer, så gunstart etableres fra bag ni, så klubbens spillere er forbi
hul 1, hvor banen kan benyttes af egne medlemmer og greenfee spillere. Tirsdags damer
og torsdagsherrerne har gunstart fra kl. 17:00, men 1. tee lukkes fra kl. 17:00 - 17:30.
Der afholdes møde med klubber i klubben inden endelig beslutning.
4. Mulighed for køb af brugt græsklipper Toro Groundsmaster 4700 godkendtes.
5. Der etableres teesteder 40 på fairway med 2 plader til brug for nybegyndere og andre
der gerne vil spille en kort bane.
Efter omlægning af banen vil der i foråret blive foretaget en rating af banen, hvor der er
mulighed for bestyrelsesmedlemmer og andre interesserede, at få indflydelse.
6. Medarbejdersamtaler afvikles onsdag den 04.11.2020.
7. Ribe Golf klub er meget taknemmelig for den store opbakning klubben altid har fået
blandt områdets virksomheder og forretninger. Det er derfor meget vigtigt at tilbyde
byens og egnens erhvervsdrivende forskellige former for sponsorater, hvorfor det
besluttedes at udvide sponsorudvalget med 5-7 medlemmer. Er der nogen, som er
interesserede i at være med i udvalget, kan I henvende jer til Jamie Ekins eller Ib Dam
Schultz.
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IDS

Referat / beslutninger

Ansvar

8. På grund af COVID-19 afvikles generalforsamlingen lørdag den 27.02.2021 kl.15:00 i
Ribe Fritidscenter. Kan eventuelt ændres på grund af COVID-19.
9. Baneudviklingsplanen er stort set færdiggjort og budgettet er holdt. Det har kostet
omkring 1,2 millioner kroner, som er taget af klubbens likviditet.
Der er dog nogle resterende arbejder som mangler at blive udført, herunder beplantning
rundt på banen, vand/sprinkler på de nye teesteder, ændringer på hul 7, samt uafklarede
punkter i græsområdet ved udslagsbanen. Af hensyn til økonomien besluttede man at
udskyde det arbejde, der kan vente, til udførelse næste år.
Forretningsudvalg
Erling Andersen foretog gennemgang af økonomirapport indtil den 30.09.2020, som
bestyrelsens medlemmer i forvejen havde fået tilsendt. Rapporten udviste et positivt
resultat, som holder sig pænt indenfor driftsbudgettet. Likviditeten er blevet udfordret på
grund af fremrykkede udgifter til realisering af baneudviklingsplanen.

EA

Der blev orienteret om manglende indtægter på grund af COVID-19 krisen, samt om
medlemsudviklingen i klubben. Den 30.09.2020 har vi 877 medlemmer i klubben.
Der er indsendt en ny ansøgning om fornyet støtte fra DIF og DGI´s Corona pulje.
Næste møde
Tirsdag den 12. 01.2021 kl. 17:00 i klubhuset.
Tirsdag den 09.02.2021 kl. 17:00 i klubhuset.
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Eventuelt
Henvendelse fra et medlem om rygerum er taget til efterretning. Bestyrelsen har ikke til
hensigt at etablere et rygerum.

IDS

Mødet med udvalgsformænd og personale blev aflyst på grund af COVID-19, og flere
udvalgsformænd har sendt et notat til bestyrelsen om deres udvalgsarbejde i det
forgangne år og budgetønsker. De relevante udvalg vil behandle notaterne og give
skriftlige tilbagemeldinger.
Alle huller holdes åbent for spil indtil videre, men der spilles med oplæg på fairway.
Emner til nyhedsbrev afleveres til Evan Regel senest 11.11.20.
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