RIBE GOLF KLUB
Referat
(Bestyrelsen)
Mødenavn:
Bestyrelsesmøde
Mødedato:
08.03.2022
Mødested:
Klubhuset
Dagsorden:
1. Formanden:

Referatdato:
12.03.2022
Mødeleder:
Ib Dam Schultz
Mødetid: Referent:
17:00
Tove Korsholm
Deltagere:
1. Evaluering generalforsamling.
Ib Dam Schultz
Jørn Wind
2. Tidsbestilling/gunstart for
Erling Andersen
klubber i klubben.
Tove Korsholm
Helle Kalmayer Hansen
3. Frivillige/ansatte.
Vagn Kjær Nielsen
Karsten Guldbjerg Holm
4. Formandsmøde ”Gl. Ribe Amt”. Jørn Frandsen
Evan Regel
5. Indvielse af vandingsanlæg.
Jamie Ekins
6. Junior og begyndertræning.
7. Afskedsreception for
Jamie Ekins.
8. Orientering om projektet for
indendørs træning.
9. Orientering om sponsorpakker
og talent sponsorater.

2. Forretningsudvalg: Opfølgning for året 2021.
Relevant orientering.
3. Næste møde:

Fastsættelse af dato.

4. Eventuelt:

Diverse emner.
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Referat / beslutninger
Formanden:
1. Evaluering af generalforsamling.
Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingen den 28.02.2022, hvor der blev spurgt ind
til, om der var plads til elcykelparkering i projektet ”Indendørstræning med udvidelse
af hallen”. Klubhusudvalgsformand Vagn Kjær Nielsen mente, at der vil være plads til
cyklerne ved siden af golfbilerne, hvilket tages med i projektet.
I forslaget fra et medlem om at vi kunne få nogle bedre vintergreens, blev det opfordret
til Baneudvalgsformand Jørn Wind, sammen med baneudvalget, at udarbejde en plan
for hvordan vintergreens kan optimeres og plejes i sommersæsonen.Derudover skal det
undersøges om greens kan åbnes i en længere periode eller hele året. I planen skal
indgå, hvordan frivillige involveres.
Et par medlemmer, som repræsenterer to store klubber i klubben, udtrykte meget stor
skepsis og frustationer omkring gunstart for klubber i klubben, hvor der ved sæsonstart,
indføres en ny ordning med spil på hver andet hul, med boldrende til fletning ved hul 1.
2. Gunstart klubber i klubben.
Det blev besluttet at gunstart i klubber i klubben gennemføres som planlagt ved sæsonstart og evalueres efter 4 spillerunder. Alle formænd for klubber i klubben vil blive
inviteret til orienteringsmøde inden sæsonstart.
3. Frivillige/ansatte.
Koordinering af det frivilligt arbejde går ud på at få udfyldt skemaer med oversigt over
opgaver, der skal udføres og kontaktpersoner. Jørn Frandsen foretager koordineringen,
og vil i samarbejde med Evan Regel, få ”Organisering af frivilligt arbejde” lagt på
hjemmesiden. Frivillige hjælpere får hermed et overblik over, hvilket arbejde der kan
bydes ind på, og hvad arbejdet indebærer, og hvem man skal henvende sig til.
4. Formandsmøde i ”Gl. Ribe Amt.”
Referat fra formandsmøde i det ”Gl. Ribe Amt”, som blev afholdt den 24. februar 2022
i Henne Golfklub, var i forvejen udsendt til bestyrelsen til orientering.
Der gives gensidig rabat for greenfee på 100 kr. i alle klubber, med undtagelse af Ribe
Golf Klub og Skærbæk Mølle Golfklub. Bestyrelsen har valgt at skabe mere plads til
vores egne spillere.
5. Indvielse af vandingsanlæg.
Når slutregnskabet for anlæg af banevanding er færdiggjort, skal vi have lavet en aftale
med Norlys om skiltning/synliggørelse af deres støtte til projektet.
6. Junior og begynder træning.
Der arbejdes på af finde en PGA træner til nybegyndere og en erfaren træner til
juniorer.
7. Afskedsreception for Jamie Ekins.
Torsdag den 17.03.2022 er sidste arbejdsdag for golfmanager Jamie Ekins.
Samme dag afholdes reception fra kl. 14:00 til 17:00 i klubhuset.
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IDS

Referat / beslutninger

Ansvar

Formanden:
8. Indendørstræning.
Et medlem har sendt et forslag om at bygge en ny hal til indendørstræning bagved den
eksisterende hal, og bibeholde den eksisterende hal til golfbiler. Forslaget blev drøftet
og tages med på et møde i bygningsgruppen.

IDS

9. Orientering om sponsorpakker og talent sponsorater.
Klubben har ansøgt Esbjerg Kommune om tilladelse til opsætning af reklameskilte ved
Ribe Golf Klub.
Der bliver arbejdet med udarbejdelse af sponsorpakker og talent sponsorater.
2. Forretningsudvalget.
Erling Andersen oplyste, at han er i gang med at indsende relevante opgørelser til
myndigheder for året 2021.

EA

Derudover blev der gjort opmærksom på, at vi bør orientere vores forsikringsmægler
om alle tiltag i klubben de seneste år.
3. Næste møde:
Mandag den 11.04.2022 kl. 17:00 (Bestyrelsesmøde)
Mandag den 11.04.2022 kl. 19:00 (Bestyrelse og Udvalgsformænd)

IDS

4. Eventuelt:
Jamie Ekins takkede for den tid han har været i Ribe Golf Klub. Det har været mange
gode og lærerige år.

IDS
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