RIBE GOLF KLUB
Referat
(Bestyrelsen)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde
Mødedato:
15.04.2021
Mødested:
Klubhuset
Dagsorden:
1. Formanden:

Mødetid:
17:00
Status og nyt fra Ib.
Generalforsamling.
Møde med udvalgsformænd.

2. Forretningsudvalg:
Regionsgolf start
Regel-hcp udvalg

Status og nyt fra Erling.
Status og nyt fra Erling.
Status og nyt fra Erling.

3. Baneudvalg:
Baneserviceudvalg
Byggeudvalg
Klubhusudvalg

Status og nyt fra Jørn.
Status og nyt fra Jørn.
Status og nyt fra Jørn.
Status og nyt fra Jamie.

4. Kommunikation:

Status og nyt fra Evan.

5. Turneringsudvalg:

Status og nyt fra Thorkild.

6. Golfudvalg:
Begynderudvalg

Status og nyt fra Helle.
Status og nyt fra Tove.
Opstart aktiviteter.
Begynderturneringer.
Klub 37 spil.

7. Golfmanager:

Status og nyt fra personalet.

8. Ny mødedato:

Fastsættelse af dato.

9. Eventuelt:

Relevant orientering.
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Referatdato:
20.04.2021
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)
Evan Regel (afbud)
Jamie Ekins

IDS
LB
EA
TK
TL
JW
HH
IL
ER
JE

Referat / beslutninger

Ansvar

1. Formanden.
Bestyrelsen besluttede at udskyde etablering af vandingsanlæg på fairway til sidst på året
eller i begyndelse af 2022, når der er færrest spiller på banen. Det arbejde, vi får lavet i
år, er vand til de nye teesteder og nye brønde.

IDS

Golfklubben har købt en arbejdsbil til greenkeeperne til 100.000 kr. Og der er købt en
golfbil til 25.000 kr.
En skriftlig henvendelse fra et medlem blev drøftet. Formanden har besvaret denne
henvendelse til medlemmet.
Der har været problemer med, at alt for mange medlemmer ikke bekræfter tiden eller
aflyser den på Golfbox, hvis de ikke spiller. Malene sender en skrivelse ud til de
involverede, i håb om at de bestilte tider bekræftes eller aflyses.
2. Forretningsudvalg.
Erling Andersen oplyste, at relevante opgørelser er indsendt til myndigheder, og
årsregnskab og beretning er udsendt til klubbens interessenter.

EA

Ansøgning om momsregistrering til EU-erhvervelsesmoms, i forbindelse med indkøb
af roughklipper i Tyskland, afventer godkendelse fra Skat.
Regionsgolf 2021 er fastlagt med opstart i uge 16 og slutter i uge 23. Arbejdet med
afvikling af turneringen ligger nu hos holdkaptajnerne.
Overvældende info omkring Regler og handicap kan downloades via Golf.dk
3. Baneudvalg.
Tilsåning af fairway på hul 6, er udført. Omkringliggende arealer skal henlægges som
rough. Rejsby Maskinstation har udført arbejdet. Der er stadig grundvand i bunkeren på
hul 8, og vi går ud fra, at det er grundvandet, der står så højt. Mulig løsning vil være at
pumpe bunkeren tom og herefter udlægge sand/jord så bunkeren hæves 50 cm.
Der er sat støttepinde m.m. ved de nyplantede træer på banen. Der arbejdes på at få et
etableret et vandings- og rengøringshold til at holde områderne omkring træerne.
Nye teesteds markeringer indkøbt. Banen er under opmåling. Nye skilte sat i produktion.
Esbjerg kommune er blevet bedt om at genoptage sagen om ansøgning til landzonetilladelse til de terrænændringer på hul 7. En tidligere ansøgning er desværre blevet
glemt i Esbjerg kommune.
Der er nu styr på projektet for at få forhøjet vandindvindingstilladelse, samt planerne om
fairways vanding. Der skal 2 nye boringer til for at få lov til at indvinde mere vand. Vi
har tilsagn om 26.400 m3 vand mod nuværende 17.600 m3 som er for lidt. Det kræver
nye boringer, da vi ikke må belaste 3 af vores boringer mere end hidtil.
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JW

Referat / beslutninger

Ansvar

Tirsdag den 20. april 2021 bliver der igangsat opsætning af højt hegn langs vejen ved
driving range.

JW

Rating af banen bliver først gennemført når græsset er tilgroet på de nye teesteder,
formentlig først i maj/juni måned.
Baneserviceudvalget: Består af 11 golfspillere, som alle har været aktive i udvalget i
mange år. Der er et godt samarbejde med kontoret, og en god service til greenfee spillere
og medlemmerne. Der køres baneservice i alle weekends og helligdage fra den 10. april
2021 og frem til oktober 2021.
Klubhusudvalget: Jamie Ekins oplyste at der er blevet lagt et nyt gulvtæppe i klubhuset i
bagerste lokale. Det er planlagt at toiletterne males til efteråret. Først i maj spartles og
fuges udvendigt murværk på klubhuset mod øst og syd. Dette arbejde udføres alene af
frivillige. Sidst i april bliver der installeret en ny kaffemaskine i klubhuset.
4. Kommunikation.
Evan Regel, Malene og Jørn vil i samarbejde finde principper for kommunikation på
hjemmesiden, så at de bliver mere nyhedsrelaterede. Evan indkalder til mødet.
Der er enighed om, at der er en tilfredsstillende information til medlemmerne.

IDS

5. Turneringsudvalg.
Der holdes møde i Sydjysk Open den 3. maj 2021, hvor der formentligt afklares om
turneringen kan gennemføres. Der er 370 spillere tilmeldt. Ligeledes oplyste Thorkild
Lauridsen, at den første turnering i år, kan afholdes 16. maj 2021, uden spisning og med
præmieoverrækkelse på terrassen.

TL

6. Golfudvalg.
Der har været afholdt møde i golfdoor hvor spørgeskemaerne bliver behandlet. Der var
25 % der har svaret tilbage.

HH

Helle Hansen er ambassadør for Road to Made in Himmerland, der spilles til nærmest
flaget hul 9 til afholdelse i uge 19.
Begynderudvalget: Tove Korsholm orienterede kort om opstart i begynderturneringen
den 14.04.2021. Der er 15 prøvemedlemmer i gang med træning.

TK

Afvikling af spil for begynderturneringer og klub 37+ er der en intern korrespondance
om problemstillingen, at bagni er lukket hver anden onsdag. Der er planlagt møde i
begynderudvalget mandag den 26.04.2021 hvor lukning af bag ni skal drøftes.
7. Golfmanager.
Alle sponsorkontrakter er på plads. Der er travlt på kontoret, men god stemning.

JE

8. Næste møde. Tirsdag den 25. maj kl.17:00 i klubhuset.

IDS

9. Eventuelt. Ingenting til behandling.

IDS
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