RIBE GOLF KLUB
Referat
(Bestyrelsen)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde
Mødedato:
09.02.2021
Mødested:
16:30 - 18:30
Klubhuset i 2 grupper.
19:00 - 21:00
Dagsorden:
1. Formanden:
Vedtagelse af nye retningslinjer
for gunstart i klubber i klubben.
Henvendelse vedrørende
samarbejde med tyske klubber.
Indendørs arbejdsgruppe vedrørende træningsfaciliteter.
Bestyrelsens beretning.
Forberedelse til
generalforsamlingen 27.02.2021.
Nyhedsbrev.
2. Forretningsudvalg:

Økonomirapport 31.12.2020.
Udkast til årsregnskab for 2020
samt budget for 2021.

3. Baneudvalget:

Forslag til en plejepolitik for
naturområderne ved Ribe Golf
Klub.
Forbedring af parkeringsforholdene
ved golfklubben.

4. Næste møde:

Fastsættelse af dato.

5. Eventuelt:

Diverse emner.
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Referatdato:
10.02.2021
Mødeleder:
Ib Dam Schultz
Referent:
Tove Korsholm / Ib Dam Schultz
Deltagere:
Hold 1 Kl. 16:30 - 18:30
Ib Dam Schultz
IDS
Erling Andersen
EA
Tove Korsholm
TK
Jørn Wind
JW
Ivan Laursen (afbud)
IL
Jamie Ekins
JE
Hold 2 KL 19:00 - 21:00
Ib Dam Schultz
Erling Andersen
Thorkild Lauridsen
Lars Bischoff
Helle K. Hansen

IDS
EA
TL
LB
HH

Referat / beslutninger

Ansvar

1. Formanden.
Retningslinjer for gunstart for klubber i klubben blev godkendt. Det betyder at klubber i
klubben får en tidligere start om morgenen og med baglæns golfstart. Samtidig med
lukkes banen 2-2½ time for medlemmer og gæster. Bestyrelsen håber hermed, at
ændringerne vil give et bedre flow på banen, og give både medlemmer og gæster en bedre
golfoplevelse. Retningslinjerne gennemføres fra det tidspunkt, hvor Covid-19 tillader
socialt samvær, efter klubber i klubben matcher. Der fortsættes med start fra hul 1 for
alle, indtil det sociale samvær kan gennemføres.

IDS

Bestyrelsen har fået en henvendelse om samarbejde med ”mein golfclub” tyske klubber,
med interesse i at søge samarbejdspartnere, med udvalgte golfklubber i Danmark.
Bestyrelsen var ikke interesseret i at indgå et samarbejde med de tyske klubber.
Der bliver nedsat en arbejdsgruppe vedrørende ”Træningsfaciliteter ved Ribe Golf Klub”
Formand for arbejdsgruppen er Torkild Hansen. Arbejdsgruppen skal beskrive
træningsfaciliteter, anlægsudgifter og driftsudgifter, samt finansieringsmuligheder.
Bestyrelsen besluttede at udskyde generalforsamlingen der er indkaldt til 27.02.2021 i
Ribe Fritidscenter kl. 15:00. På grund af retningslinjerne vedrørende Covid-19 kan
generalforsamlingen ikke gennemføres. Så snart det er muligt vil generalforsamlingen
blive afholdt.
Bestyrelsens beretning godkendes, og vil blive sendt ud til medlemmerne, sammen med
dagsorden, årsregnskab for 2020 og budget 2021 efter 17. februar 2021.
Næste Nyhedsbrev bliver udsendt i uge 7.
Der bliver gjort et stort arbejde for at finde finansieringsmuligheder for planerne om
fairway vanding i det kommende år.
Bestyrelsen søger om midler til vandingsanlæg m.v. via fonde og kommune. Prisen for
vandingsanlæg er 1,3 millioner kr. De 650.000 er afsat i anlægsbudgettet.
Der er nedsat et Sponsorudvalg bestående af Ib Dam Schultz, Mogens Winther,
Flemming Rasmussen, Erling Pedersen og Johnny Tonnesen.
2. Forretningsudvalg.
Erling Andersen fremlagde en økonomirapport for 2020, indeholdende forslag til budget
for 2021. Ved gennemgang af rapporten, blev de økonomiske perspektiver drøftet.
Udkast til årsregnskab for 2020 samt budget for 2021 blev godkendt, og indstillet til
godkendelse på den kommende generalforsamling.
Rapportering fra ”Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab” vedrørende udvidet
gennemgang af årsregnskabet for 2020 blev gennemgået og taget til efterretning.
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Referat / beslutninger

Ansvar

3. Baneudvalg.
Jørn Wind oplyste at baneudvalget har forslag til Pleje- og beplantningspolitik for Ribe
Golf Klub. Der er opstillet en politik for pleje og udvikling af naturområder m.m. som
løbende bliver udført. Forslaget blev godkendt.

JW

Ribe Golf Klub bane er en unik naturbane, der er anlagt med respekt for de naturgivne
forhold, hvor man har udnyttet eksisterende terræn, bevoksning, søer m.m.
Parkeringsforholdene forbedres via flere pladser på P-pladsen. Der vil være anvisninger
med båse og stolper. Der vil fortsat være parkering på græsarealer.
4. Næste møde.
Tirsdag den 16.03.2021 kl. 17:00 i klubhuset.

IDS

5. Eventuelt.
Ingen emner til behandling.

IDS
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