RIBE GOLF KLUB
Referat
(Udvalgsformænd)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde med udvalg og personale
Mødedato:
03.11.2021
Mødested:
Klubhuset

Mødetid:
19:00

Dagsorden for bestyrelsesmøde:

Referatdato:
07.11.2021
Mødeleder:
Ib Dam Schultz
Referent:
Tove Korsholm
Bestyrelse:
Ib Dam Schultz
Jørn Wind
Erling Andersen (afbud)
Tove Korsholm
Thorkild Lauridsen
Helle Hansen
Vagn Kjær Nielsen
Ivan Laursen (afbud)

IDS
JW
EA
TK
TL
HH
VKN
IL

Forretningsudvalg
Forretningsorden
Sponsorudvalg
Sydjysk Open

Erling Andersen
Erling Andersen (afbud)
Jamie Ekins
Bjarne Steiner

EA
JE
BS

Driftsudvalg
Baneudvalg
Klubhusudvalg

Jørn Wind

1. Indledning fra formanden.
2. Beretning fra udvalg og personale.
3. Eventuelt.

Jørn Wind

JW
VKN
IL

Miljøudvalg

Vagn Kjær Nielsen
Ivan Laursen (afbud)

Kommunikationsudvalg
Info intern & ekstern

Evan Regel
Evan Regel

Golfudvalg
Begynderudvalg
Turneringsudvalg
Juniorudvalg
Eliteudvalg DS-damer
Eliteudvalg DS-herrer
Baneserviceudvalg
Regel/hcp udvalg

Helle Hansen
Tove Korsholm
Thorkild Lauridsen
Anna Grethe Witt
Helle Hansen
Peter Vase Hansen (afbud)
Peter Nielsen

Erling Andersen (afbud)

TK
TL
AGW
HH
PH
PN
EA

Personale
Golfmanager
Greenkeeper
Mekaniker
Klubsekretær

Klubben
Jamie Ekins
Jan Hübschmann (afbud)
Henrik Hansen (afbud)
Malene Overgaard

JE
JH
HH
MO

1

ER

Referat / beslutninger

Ansvar

Formanden
Ib Dam Schultz bød velkommen og kunne se tilbage på et begivenhedsrigt år hvoraf 2
store opgaver er lykkedes, såsom baneudviklingsplanen og etablering af vandingsanlæg
på fairways.
Bestyrelsen har i juni måned afholdt et strategimøde, hvor der blev drøftet ideer til en
udviklingsplan i golfklubben i årene 2021 - 2025. Der er nedsat nogle arbejdsgrupper
der arbejder videre med opgaverne.
Formanden orienterede kort om evalueringen af gunstart med lukning af banen i klubber
i klubben. Bestyrelsen har besluttet, at fra 1. januar 2022, indføres en forsøgsordning
med præcise regelsæt, hvor der er start på hver anden hul, med boldrende til fletning på
hul 1.
Der blev også orienteret om - for at få flere spillere på banen - at der fra sæsonstart 2022
startes fra hul 1 med 7/8 minutters interval, hvor der nu er 10 minutters interval. Der må
ikke spilles ud fra 1. tee før spillerne har forladt grenen på hul 1.

IDS

Sponsorudvalg
Der har været afholdt et møde i sponsorudvalget, hvor der arbejdes med at få flere penge
til klubben, søge fonde og tilbyde sponsorer en pakkeløsning. Klubben har mistet et par
sponsorer, som er erstattet af nye.

JE

Sydjysk Open
Bjarne Steiner oplyste at der har været stor tilfredshed med afviklingen af Sydjysk Open
2021, og kun få negative tilbagemeldinger.
Tirsdag den 9. november åbnes der op for tilmelding til Sydjysk Open 2022, som finder
sted 23. til 25. juni 2022. Afslutningsfesten afholdes i Ribe Fritidscenter.
Der bliver en prisstigning i 2022.

BS

Baneudvalg
De nye 57 teesteder blev lukket i oktober måned da de er meget sårbare efter at de blev
eftersået og skal have ro. De vil først blive åbnet næste sæson. Der vil blive etableret 2
vinterteesteder på de fleste huller, på enkelte huller vil der dog kun være et teested.
Der er problemer med nysået græs på fairway hul 6 og ligeledes flere pletter på hul 8.
Græsset foran udslagshuset er kommet godt i vækst, men blev klippet for tidligt, og er
blevet beskadiget.

JW

Klubhusudvalg
Vagn Kjær Nielsen orienterede om at et hold frivillige hjælpere fik pudset klubhuset i år,
og at næste projekt er maling af vinduerne.
Ud fra strategimødet i juni har Vagn Kjær Nielsen arbejdet med parkering af golfbiler
bagved laden ”under et halvtag”. Forslag til placering med plads til 12 golfbiler arbejdes
der videre med.
Klubhusudvalget mangler medlemmer, interesserede bedes henvende sig til Vagn Kjær
Nielsen.
Kommunikationsudvalg
Evan Regel oplyste, at der er brugt meget energi på temmelig mange justeringer, for at
få hjemmesiden opdateret.
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Referat / beslutninger

Ansvar

Klubber i klubben har været flittige til at få rettelser lagt ind på deres hjemmesider. Der
fortsættes med redigering af hjemmesiden, der gøres mere spændende for at tiltrække
nye og flere interesserede.
Der blev udsendt mellem 10-15 nyhedsbreve i årets løb.
Begynderudvalg
Der har været 37 prøvemedlemmer tilmeldt i år, hvoraf de 35 er indmeldt i golfklubben.
Der har været afholdt et åbent hus-arrangement først i august. På grund af Covid 19 restriktioner kunne der i foråret ikke holdes nogen form for arrangement for nye spillere.
Der har været mellem 10 - 20 spillere med til begynderturneringer i år. Fra maj måned
blev det pålagt, at begynderturneringerne afvikles på forni og banen lukket til 18.40.
Tidligere var bagni lukket.

TK

Turneringsudvalg
Klubturneringerne afvikledes fint i år, god stemning men 20 færre deltager end sidste år.
Der har været afholdt 5 klubturneringer i år samt Sponsor- og udvalgsturneringen.
Turneringsudvalget overvejer at arrangere færre turneringer i næste sæson, da færre deltager.

TL

Juniorudvalg
Anna Grete Witt oplyste at der er 28 juniorer til træning hver tirsdag. Der er meget
trængt på udslagsbanen. Juniorerne er delt op i aldersgrupper hvor Anna Grete Witt
underviser de mindste børn og Jamie Ekins de store børn. Der er et stort ønske om at få
hjælp til træning af Nicolaj. Erling Andersen tager sig af regelundervisning af juniorer i
denne sæson.

AGW

Golfudvalg
Helle Hansen mener ikke det er sandsynligt at Ribe golf Klub får et damehold med i
Danmarksturneringen til næste sæson.
Herrerne er rykket op 3. division i denne sæson.
Helle Hansen overtager arbejdet som klubkoordinator for Regionsgolf.

HH

Baneserviceudvalg
Peter Nielsen oplyste at baneservice igen i år har ydet det bedste for greenfee spillere.
Der har i weekenderne været 110 - 120 spillere på banen, men med et godt flow.
Terminalen har virket.

PN

Golfmanager
Klubben har fået meget ros for flot bane fra såvel egne som greenfee spillere.
Det har været et godt år, god sæson hvor der har været mange projekter i gang, men det
har givet meget ekstra arbejde. En spændende sponsorudvikling er i gang.
Jamie Ekins tager i næste uge til Spanien på golftur med 12 deltagere.

JE

Klubsekretær
Malene Overgaard har haft en travl forår og sommer.
Der er alt for mange der ikke bekræfter den bestilte tid på Golfbox ved at udeblive, og
derved spærrer tiden for andre spillere. Malene Overgaard kan se hvem der ikke får bekræftet tiden, og sender en mail med påmindelse.

MO
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Referat / beslutninger

Ansvar

Eventuelt
Ingen emner til behandling.

IDS

Afslutning
Ib Dam Schultz takkede for fremmødet og en gensidig orientering for året 2021.

IDS
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