RIBE GOLF KLUB
Referat
(Udvalgsformænd)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde med udvalg og personale
Mødedato:
11.04.2022
Mødested:
Klubhuset

Mødetid:
19:00

Dagsorden for bestyrelsesmøde:

Referatdato:
16.04.2022
Mødeleder:
Ib Dam Schultz
Referent:
Tove Korsholm
Bestyrelse:
Ib Dam Schultz
Jørn Wind
Erling Andersen (afbud)
Tove Korsholm
Helle K. Hansen
Vagn Kjær Nielsen
Karsten G. Holm
Jørn Fransen

IDS
JW
EA
TK
HKH
VKN
KGH
JF

Forretningsudvalg
Forretningsorden
Sponsorudvalg
Sydjysk Open

Erling Andersen
Erling Andersen (afbud)
Johnny Tonnesen
Bjarne Steiner

EA
JT
BS

Baneudvalg

Jørn Wind

JW

Klubhusudvalg

Vagn Kjær Nielsen

Kommunikationsudvalg

Evan Regel

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

Helle K. Hansen
Tove Korsholm
Karsten G. Holm
Helle K. Hansen
Helle K. Hansen
Peter Vase Hansen
Peter Nielsen

Erling Andersen (afbud)

TK
KGH
HKH
HKH
PVH
PN
EA

Personale
Greenkeeper
Mekaniker
Klubsekretær

Klubben
Jan Hübschmann
Henrik Rudebeck
Malene Overgaard

JH
HR
MO

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

Referat / beslutninger

Ansvar

Formanden.
Ib Dam Schultz bød velkommen. Det er en tradition for, at bestyrelsen holder møde
sammen med udvalgsformænd og personale hvert forår og efterår.

IDS

Formanden fortalte at bestyrelsen har mange opgaver der skal løses, efter at golfmanager
Jamie Ekins er rejst fra klubben.
Morten Keller Hansen er ansat som juniortræner og PGA træner Mikkel Jessen som
begyndertræner fra den 1. april til 30. september 2022.
Formanden oplyste at banevandingsanlægget er færdigetableret og i fuld gang.
Der blev orienteret om en henvendelse fra 6 medlemmer af Ribe Golf Klub om at indgå
i et samarbejde om indendørs træningsfaciliteter via Trackman i en hal beliggende i
Damhus. Bestyrelsen var positiv over for forslaget og der vil blive arbejdet videre med
projektet.
Der arbejdes videre med det projekt, der er igangsat om placering af golfbiler under
halvtag og vaskeplads.
Bestyrelsen vil gøre mere for at juniorafdelingen udvikles.
Der er vækst i golf i Danmark.
Sponsorudvalg.
Johnny Tonnesen fortalte, at det går fint med få udarbejdet sponsorpakker og finde ud af
hvor meget der må skiltes med ude på banen. Vi afventer stadig om tilladelse til skiltning på banen fra Esbjerg Kommune. Der laves aftaler med sponsorer om 1 til 3-årig
periode.
Sponsorudvalget er ikke involveret i sponsorer til elite- og juniorspillere. Ej heller til
klubber i klubben, de må selv finde sponsor til eventuelle præmier.

JT

Sydjysk Open.
Det blev oplyst, at der er god tilmelding til sydjysk Open 2022 der afvikles i dagene
23. - 24. og 25 juni. Der har været fuldt booket, men der er fortiden nogle ledige pladser.
Afvikling at turneringen er planlagt, og afslutningsfesten afholdes i Ribe Fritidscenter.

BS

Baneudvalg.
Jørn Wind oplyser at der i sæson 2022 blandt andet vil være fokus på at optimere allerede udførte ændringer på golfbanen. Specielt fokus på alle områder med ”nysået” græs på
hul 5 til 8. Teestedet på hul 1 er noget skrøbelig, der er fældet et par træer for at give lys
og luft. Der vandes og rengøres fortsat omkring de nye beplantninger. Den langsigtede
plan er at holde sommergreens længere åben 1-2 måneder.

JW

Greenkeeperne har udarbejdet en plejeplan for fremtidig pleje af vintergreens, hvor frivillige involveres, og de udvides hvor det er muligt. Der arbejdes på at få lavet en lokalregel om spilleforbud på vintergreens.
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Ansvar

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge muligheden for og konsekvenser af
at have sommergreens hele året, hvor DGU`s banekonsulent involveres.
På Pay and Play banen etableres der 2 teesteder på alle hullerne, så man reelt kan spille
banen på 12 ”forskellige” huller.
Den 1. april 2022 er der ansat en ny banemedarbejder. Vores timelønsansatte har fået
forlænget ansættelsesperioden med en måned, til ophør den 30. november 2022.
Klubhusudvalg.
Vagn Kjær Nielsen oplyste at frivillige hjælpere har rengjort klubhuset indvendig og
vinduerne udvendig.
Klubhusudvalget mangler et par medlemmer der vil indgå i udvalget.

VKN

Kommunikation.
Evan Regel har været i gang med at revidere hjemmesiden og fået opdateret og tilrettet
klubber i klubbens hjemmesider.
Der arbejdes på at få en informationstavle op i klubhuset med løbende opdateringer.

ER

Begynderudvalg.
Tove Korsholm oplyste, at begynderudvalget har besluttet at slå klub 37+ og begynderturneringer sammen, således at der afholdes turnering hver onsdag kl. 18:00. Der vil så
være adgang for alle med handicap 37 og derover, uanset hvornår man er registreret som
indmeldt i klubben.
Der har været afholdt et Åbent Hus-arrangement onsdag den 06.04.2022, hvor der mødte
6 interesserede personer op.
Der er opstart af begyndertræning ved Mikkel Jessen, mandag den 18.04.2022. Og efterfølgende er begyndertræning i 3 hold, hver onsdag fra kl. 16:00-19:00.

TK

Turneringsudvalg.
Karsten G. Holm oplyste at der har været lidt opstartsproblemer med de tilrettelagte turneringer, hvor han har haft sekretariatet inddraget.

KGH

Juniorudvalg.
Morten Keller Hansen er ny træner for juniorerne. Der er opstart den 12.04.2022.
Der oprettes en Facebook gruppe, hvor det meste kommunikation vil foregå. Er tilmeldt
RAJT (Ribe Amts Junior Turnering) for 19-25-årige i ”det gamle Ribe Amt”. Der er for
tiden ingen juniorudvalg.

HKH

Eliteudvalg DS-damer.
Der er for tiden ingen spillere.

HKH

Eliteudvalg DS-herrer.
Peter Vase Hansen fortalte at der er 4 hold tilmeldt Danmarksturneringen herrer i 2022,
herunder 1 hold der spiller i 3. division. Der er nedsat et talentudvalg på 7 spillere, som
har til opgave at finde sponsorer til talentholdet.
Der har i weekenden været 21 spillere på træningslejr med træner Nikolaj Viuff.
Der har ved periodens start været tilgang af nye spillere.
Der er en positiv stemning på holdet, og de planer der er lagt, bliver efterfulgt.

PVH

3

Referat / beslutninger

Ansvar

Baneserviceudvalg.
Baneservice og køreplan for kommende sæson, der indeholder weekender og helligdage
er planlagt. Der forventes at servicere greenfee spillere ved Golfbox og eventuelt ved
større selskaber at fungere som starter.

PN

Greenkeeper.
Banevandingsanlægget er startet op, og der er lidt udfordringer med den ene nye boring.
Det bliver således at, de enkelte sprinklere kan styres fra greenkeepernes computer og
mobiltelefon.
Ny banemedarbejder er ansat den 1. april 2022.
Greenkeeper Henrik Rudebeck har gjort samtlige maskiner klar til sæsonen.

JH

Klubsekretær.
Klubsekretæren er den 1. april 2022 startet på fuldtid og fået flere arbejdsopgaver, efter
at golfmanager Jamie Ekins er rejst fra klubben.
Der er megen telefontid, og mange henvendelser på kontoret, speciel om morgenen.
Malene Overgaard er meget positiv og skal nok klare de opgaver der trænger sig på,
indtil Nikolaj Viuff tiltræder den 1. oktober 2022.

MO
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