RIBE GOLF KLUB
Referat
(Bestyrelsen)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde
Mødedato:
16.03.2021
Mødested:
Mødetid:
Klubhuset + via teams.
17:00
Dagsorden:
Ansøgning til fond og kommune
1. Formanden:
vedrørende banevanding.
DIF og DGI`s foreningspulje.
Indkøb af maskiner.
Skriv fra et medlem.
2. Forretningsudvalg:

Relevant orientering.

3. Baneudvalg:

Baneudviklingsplanen.
Hegn på drivingrange.

3. Miljøudvalg:

Tilladelse til boring og vandindindvinding og godkendelse af hul
7 fra Esbjerg Kommune.

4. Klubhusudvalg:

Status for vedligeholdelse af
klubhuset.

5. Turneringsudvalg;

Afvikling af turneringen for
indvielse af banen i august.

6. Sportsudvalg:

Opstart af nye medlemmer.

7. Golfmanager:

Relevant orientering.

8. Næste møde:

Fastsættelse af dato.

9. Eventuelt.

Diverse emner.
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Referatdato:
19.03.2021
Mødeleder:
Ib Dam Schultz
Referent:
Tove Korsholm
Deltagere:
I klubhuset:
Ib Dam Schultz
Erling Andersen
Tove Korsholm
Thorkild Lauridsen
Jørn Wind

IDS
EA
TK
TL
JW

Jamie Ekins

JE

Via teams:
Lars Bischoff
Helle K. Hansen
Ivan Laursen
Evan Regel

LB
HH
IL
ER

Referat / beslutninger

Ansvar

1. Formanden.
Der er indsendt ansøgninger til Norlys og Esbjerg kommune om støtte til etablering af
vandingsanlæg. Behandlingen forventes at tage op til 3 måneder.

IDS

Indtil videre søges der ikke om tilskud fra DIF og DGI´s foreningspulje.
Den nuværende roughklipper er slidt op. Der er indkøbt en kun lidt brugt roughklipper i
Tyskland til 496.000 kr. Der er købt 2 nye buggyer og en arbejdsbil til greenkeeperne.
Brev fra et medlem, om kommentar til Bestyrelsens beretning blev drøftet og taget til
efterretning, og vil blive besvaret på den kommende Generalforsamling. Formanden
henvender sig direkte til medlemmet.
2. Forretningsudvalget.
Erling Andersen orienterede om momsfrie foreningers pligt til særlig momsregistrering
for indkøb af varer og ydelser fra EU-lande. Erling Andersen, Henrik Rudebeck og
Malene Overgård ordner de praktiske ting for indkøb roughklipper fra Tyskland.

EA

Der blev aftalt fordeling af repræsentationskort for 2021.
3. Baneudvalg.
Områderne, som skal beplantes, er afsat, træerne bestilt og plantningen forventes at
foregå i uge 12. Beplantning mellem hul 1 og 18 laves 5 grupper af træer i den sydlige
kant af overdrevet i linje med de eksisterende træer. Mellem hul 10 og 2 fremføres
beplantningen til en linje forkant bunkere. På venstre side af hul 13 plantes der 3
egetræer + 3 ammetræer (alternativ til fyrtræer). Ved hul 7 plantes der træer i højre side
fra skoven op mod greens.
Jørn Wind fremlagde baneudvalgets beslutning om ændringer på hul 7. Der er afsat
50.000 kr. til ændringer, det er entreprenør Nørgaard Anlæg der udfører arbejdet. De to
eksisterende høje reduceres, og jorden bruges til etablering af mounds. Der laves en ny
greenbunker som tre-fingret, med en ”finger”- bredde på 6 meter så den er let at
vedligeholde.
På drivingrange i venstre side mod vejen bliver etableret et 9 meter højt hegn ved brug
af fremskaffede brugte telefonpæle. Der arbejdes på en forbedring af græsarealet foran
udslagshuset, så vandet kan synke ned i jorden. Der etableres en flad øvebunker i højre
side af rangen til lange bunkerslag. Og bunkeren ved indspilsgreen, ved klubhuset,
bliver forlænget til korte bunkerslag.
Der er lavet en 3- årig business-aftale med GLFR om opmåling af banen og fremstilling
af elektroniske printbare filer, som kan anvendes til skiltning og baneguide.
Skilterammerne er under produktion. Tee-markeringer indkøbes gennem firmaet
golfbaneprodukter. Sorte slikpinde med 47/52/57. Til 40 teested sorte plader på 19 cm.
Brokentee-beholdere er meget dyre, der undersøges om mulighed for sponsering.
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JW

Referat / beslutninger

Ansvar

3. Miljøudvalg.
Ivan Laursen oplyste, at vi venter på tilladelse fra Esbjerg Kommune om ændringer på
hul 7.

EL

I februar 2021 er der søgt om etablering af nyt anlæg for vanding af fairways på
klubbens 18 huls bane. Der etableres 2 nye boringer. Det vurderes, at der vil være
tilstrækkelig vand til rådighed med en ny tilladelse på 26.400 m3. Golfklubben har p.t.
en vandindvindingstilladelse på 17.600 m3. Vi forventer det bliver godkendt så der kan
vandes 50 % mere end hidtil.
4. Klubhusudvalg.
Klubhuset er blevet malet indvendig af 5 frivillige arbejdere. Der bliver lagt nyt gulv på
i bagerste lokale i nærmeste fremtid.

JE

I uge 17 og 18 oppudses murværket udvendig på klubhuset, som udføres af frivillige
arbejdere.
5. Turneringsudvalg.
Afvikling af turneringen for indvielse af banen den 7. august 2021 blev drøftet.

TL

6. Sportsudvalg.
Tove Korsholm oplyste, at man som følge af Covid-19 krisens forsamlingsforbud ikke
har kunnet indkalde begynderudvalget for at tilrettelægge begynderaktiviteter for sæson
2021. Erling Andersen, Jamie Ekins og Tove Korsholm har holdt et minimøde og aftalt
at starte op med begynderturneringer onsdag den 14. april 2021 og klub 37 onsdag den
21. april 2021.

TK

Derudover aftaltes det, at Jamie starter op med begyndertræning tirsdag den 30. marts
2021 og onsdag den 31. marts 2021. Det er dog udskudt til onsdag den 7. april 2021.
7. Golfmanager.
Jamie Ekins er i gang med undervisning af prøvemedlemmer. Sponsorkontrakter er klar
til udsendelse.

JE

8. Næste møde.
Torsdag den 15. april kl. 17:00 i klubhuset.

IDS

9. Eventuelt.
Helle Hansen orienterede om en henvendelse fra DGU og Made in Himmerland om et
nyt initiativ om at indsamle penge til juniorer og give dem en god oplevelse.

IDS

Helle Hansen påtog sig ambassadørrollen.
Ib Dam Schultz orienterede om en henvendelse fra Monta - En fleksibel opladeløsning
for elbiler.
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