RIBE GOLF KLUB
Referat
(Bestyrelsen)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde
Mødedato:
11.04.2022
Mødested:
Klubhuset
Dagsorden:
1. Formanden:

Referatdato:
16.04.2022
Mødeleder:
Ib Dam Schultz
Mødetid: Referent:
17:00
Tove Korsholm
Deltagere:
1. Drøfte materiale fra DGU´s
Ib Dam Schultz
repræsentantskabsmøde.
Jørn Wind
Erling Andersen
2. Info om ansættelse af juniorTove Korsholm
og begyndertræner.
Helle K. Hansen
Vagn Kjær Nielsen
3. Spilleplan for klubber i klubben. Karsten G. Holm
Jørn Frandsen
4. Info om ladestandere fra Norlys. Evan Regel
5. Orientering om projektet
indendørs træning.
6. Organisering af frivilligt arbejde.
7. Hjemmesiden.

2. Forretningsudvalg: Relevant orientering.
3. Næste møde:

Fastsættelse af dato.

4. Eventuelt:

Diverse emner.
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Referat / beslutninger

Ansvar

Formanden:
1. Referat fra DGU temamøde.
Referat fra DGU`s repræsentantskabsmøde, som blev afholdt Comwell H.C. Andersen
Odense, den 18. marts 2022, var i forvejen udsendt til bestyrelsen til orientering.
Der var et væsentligt punkt på dagsorden omkring Klimaforandringerne i Danmark ved
meteorolog og klimaekspert Jesper Theilgaard, om hvilken betydning det har for golfbanerne og hvordan forbereder vi os. Som vi har set de sidste år er tendensen, at vi får
vand i store mængder i efteråret og tørke hen over sommeren. Hovedopgaven er vandingsanlæg og optimering af dræning.
Der vil i fremtiden komme flere nye skadevoldere, herunder invasive ukrudtsarter, og
på mange golfbaners greens ses der allerede angreb af svampesygdommen dollarspot.
2. Junior og begyndertræner.
Der er ansat ny juniortræner Morten Keller Hansen fra 1. april til 30. september 2022.
Ny begyndertræner Mikkel Jessen er ansat i perioden 1. april til 30. september 2022.
Der er planlagt begynderundervisning i 3 hold hver onsdag fra kl. 16:00 til 19:00.
3. Spilleplan klubber i klubben.
Spilleplan for gunstart klubber i klubben bliver gennemført som planlagt, og evalueres
efter 4 spillerunder, sammen med formændene for klubber i klubben.
4. Ladestandere fra Norlys.
Ribe Golf Klub venter på en tilbagemelding fra Norlys om etablering og installation af
2 ladestandere og serviceaftale. Det er endnu ikke aftalt hvor de 2 ladestandere placeres
ved golfklubben.
5. Indendørs træning.
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra 6 medlemmer af Ribe Golf Klub om at indgå i et
samarbejde om træningsfaciliteter via Trackman i en hal beliggende i Damhus. Det er
medlemsbaseret med mulighed for at få en kontrakt, så træning af juniorer og begyndere
kan foregå i vinterhalvåret sammen med træner. Bestyrelsen var positiv for forslaget. Der
er aftalt et møde med de involverede tirsdag den 19. april kl.18.00 om det videre forløb.
Der arbejdes dog videre med det projekt der er igangsat om placering af golfbiler under
halvtag og vaskeplads.
6. Organisering af frivilligt arbejde.
Jørn Frandsen orienterede om koordineringen af ”Organisering af frivilligt arbejde” der
viser hvor mange frivillige hjælpere vi har med relation til udvalgene, og hvem der er
kontaktperson. Der vil på hjemmesiden komme et afsnit om frivillige. Frivillige hjælpere
får hermed et overblik over, hvilket arbejdede der kan bydes ind på, og hvad arbejdet
indebærer, og hvem man skal henvende sig til. Her vil vi efterspørge frivillige hjælpere
til konkrete opgaver.
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7. Hjemmesiden.
Evan Regel har opdateret hjemmesiden og samtidig foretaget forskellig tilretning.

IDS

2. Forretningsudvalget.
Det blev oplyst, at Jørn Wind er indtrådt i udvalget. Udvalget er indtil videre bemandet
med Erling Andersen som formand samt Ib Dam Schultz og Jørn Wind. Nikolaj Viuff
indtræder i udvalget den 1. oktober 2022.

EA

3. Næste møde:
Tirsdag den 17.05.2022 kl. 17:00 (Bestyrelsesmøde)

IDS

4. Eventuelt:
Ingen emner til behandling.

IDS
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