RIBE GOLF KLUB
Referat
(Bestyrelsen)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde
Mødedato:
16.02.2022
Mødested:
Klubhuset
Dagsorden
1. Formanden:

Referatdato:
19.02.2022
Mødeleder:
Ib Dam Schultz
Mødetid: Referent:
17:00
Tove Korsholm
Deltager:
Forberedelse til generalforsamling Ib Dam Schultz
den 28.02.2022.
Jørn Wind
Erling Andersen
Bestyrelsens beretning.
Tove Korsholm
Thorkild Lauridsen
Forslag fra medlem.
Helle K. Hansen
Vagn Kjær Nielsen
Skiltning Ribe Golf Klubs anlæg. Ivan Laursen
Evan Regel
Forslag fra medlem om ændring
Jamie Ekins (afbud)
af Pay and Play banen.

2. Forretningsudvalg:

Økonomirapport 31.12.2021.
Udkast til årsregnskab for 2021
indeholdende budget for 2022.

3. Klubhusudvalg:

Fremadrettede opgaver i
klubhuset.

4. Golfudvalg:

Målrettede sponsorater - generel
holdning/accept.

5. Næste møde:

Fastsættelse af dato.

6. Eventuelt:

Relevant orientering.
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Referat / beslutninger

Ansvar

1. Formanden.
Bestyrelsens beretning godkendes, og vil blive sendt ud til medlemmerne, sammen med
dagsorden, årsregnskab for 2021 og budget for 2022 - efter fredag den 18.02.2022.

IDS

Bestyrelsen besluttede, at der efter generalforsamlingen bliver orienteret om ”Projektet
indendørs golf” ved Lasse Kristensen. Projektet indebærer indendørstræning, parkering
af golfbiler og vaskeanlæg, som kræver en mindre udvidelse af hallen, hvor golfbilerne
er parkeret i dag.
En henvendelse fra et medlem om forbedring af vaskeplads for udstyr. Ib Dam Schultz
oplyste, at bestyrelsen er i gang med et større projekt, hvori flytning vaskeplads indgår.
Der har været afholdt et møde med i arbejdsgruppen vedrørende sponsorpakker og
skiltning omkring Ribe Golf Klubs anlæg. Der arbejdes på at få sponsor reklamer på
bygninger og teestederne med sponsorer og pris. Der er særregler for reklame skiltning
ved golfbaner. Det skal derfor en tilladelse til fra Esbjerg Kommune.
Et medlem har fremsendt et forslag til en mere spændende Play and Pay bane, der
imødekommer medlemmerne med et handicap, og derfor har svært ved at spille 18
huller. Forslaget lyder på 5 nye ekstra teesteder, således at der er to teesteder på de 5 af
hullerne, og banen bliver mere varieret og spændende at spille. Forslaget er fremsendt til
baneudvalget til videre behandling.
2. Forretningsudvalg.
Erling Andersen fremlagde en økonomirapport for 2021 indeholdende forslag til budget
for 2022. Ved gennemgang af rapporten, blev de økonomiske perspektiver drøftet.

EA

Udkast til årsregnskab for 2021 samt budget for 2022 blev godkendt, og indstillet til
godkendelse på generalforsamlingen.
3. Klubhusudvalget.
Vagn Kjær Nielsen vil fremadrettet have klarhed over, hvem der tager sig af nuværende
og akutte opgaver i og omkring klubhuset. Det besluttedes at få sat struktur på opgaverne
og finde frivillig arbejdskraft blandt medlemmerne til at løse opgaverne.

VKN

4. Golfudvalg.
Helle K. Hansen oplyste, at der arbejdes på at finde sponsorater til deres Talentafdeling.
Sponsorpengene skal bruges til at støtte spillerne med udgifter til træningslejre, samt til
Elite turneringsfee.

HH

5. Næste møde.
Tirsdag den 08.03.2022 kl. 17:00 i Klubhuset.

IDS

6. Eventuelt.
Ingen emner til behandling.

IDS
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