RIBE GOLF KLUB
Referat
(Bestyrelsen)

Mødenavn:
Bestyrelsesmøde
Mødedato:
17.05.2022
Mødested:
Klubhuset
Dagsorden:
1. Formanden:

Mødetid:
17:00
1. Orientering om indendørs
træning.
2. Evaluering af spilleplan
for klubber i klubben.
3. Status på juniortræning.
4. Status på begyndertræning.
5. Skiltning på banen.
6. Status husudvalget.
7. Banestatus.
8. Frivillighedsprojektet.
9. Kommunikationsområdet.

2. Forretningsudvalg:

Økonomirapport 31.03.2022.
Relevant orientering.

3. Næste møde:

Fastsættelse af dato.

4. Eventuelt:

Diverse emner.
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Referatdato:
20.05.2022
Mødeleder:
Ib Dam Schultz
Referent:
Tove Korsholm
Deltagere:
Ib Dam Schultz
Jørn Wind
Erling Andersen
Tove Korsholm
Helle K. Hansen
Vagn Kjær Nielsen
Karsten G. Holm
Jørn Frandsen
Evan Regel

IDS
JW
EA
TK
HKH
VKN
KGH
JF
ER

Referat / beslutninger

Ansvar

Formanden:
1. Indendørs træning.
Bestyrelsen har besluttet at indgå en aftale med en gruppe investorer, der vil etablere
indendørstræning i en bygning i Damhus.
Tilbuddet vil blive sendt ud, når investorgruppen har den endelige plan klar.
Der vil være et medlemstilbud til Ribe Golf Klubs medlemmer, hvor den enkelte kan
tegne et medlemskab og dermed benytte de 2 indendørs baner.
Tiderne kan bookes i Golfbox. Pris og mere information kommer senere, men tilbuddet
forventes at være på plads i sidste kvartal i 2022.
Ribe Golf Klub får mulighed for at booke tider til juniortræning og lignende for et aftalt
beløb på 5000 kr. årligt, og der vil eventuelt være mulighed for at leje den ene Trackman
i sommerperioden til træning via Nicolaj Wiuff.

IDS

2. Spilleplan for klubber i klubben.
Spilleplanen for gunstart klubber i klubben er blevet evalueret efter 4 spillerunder. I
mødet deltog Ib Dam Schultz og formænd for klubber i klubben. Der er væsentlige
ændringer fra 16. maj 2022, hvor der ikke mere startes på ulige huller. Fletningen på 1.
tee og afstande til de yderste huller har givet store problemer. Vi går tilbage til start fra
de bagerste huller og med start fra hul 1. Hul 1 lukkes med én time. Det medfører for
klubberne der spiller mandag og tirsdag, at holdene der starter på tee 15, 16, 17 og 18 er
væk fra 1. tee, og antallet af hold, der evt. skal flettes med gæster eller medlemmer, vil
være ganske få hold. Om onsdagen er der 2 klubber, og her kombineres starten mellem
klubberne indbyrdes. Torsdag spiller senior M/K klubben, der har over 100 medlemmer,
at der startes på alle huller, bortset fra hul 6-7 og 8. Der er aftalt evaluering i slutningen
af juni måned.

IDS

Der blev drøftet forslag til regler om booking af starttider i weekender og helligdage.
Det er pt. ikke det store problem, og der fortsættes uændret.
3. Status på juniortræning.
Der er pt. 14 - 16 juniorer som modtager træning hver tirsdag.
Det er planlagt at der opsættes reklame på Vadehavsskolerne i Ribe for at tiltrække
juniorer. Ribe Golf Klub er tilmeldt RAJT, hvor der deltog én spiller i den første
turnering.
4. Status på begyndertræning.
Der er 12 prøvemedlemmer i gang med træning ved Mikkel Jessen. De undervises i 3
hold hver onsdag fra kl. 16:00 - 19:00. For at få holdene fyldt op har vi tilbudt spillere
fra sidste år undervisning sammen med nybegynderne.
Der er Åbent hus søndag den 29.05.2022 for nye medlemmer. Vi har valgt en anden
form for markedsføring. Der bliver annonceret digitalt i Bypyloner, der står ude ved
indfaldsvejene nord og syd for Ribe, i Ryk Ind Ribe og på Ribe Golf Klubs hjemmeside.
5. Skiltning på banen.
Der arbejdes fortsat på at få lavet nye skilte omkring klubhuset og opsætning af
reklameskilte i lynskure og udslagshuset. Der skal et større skilt med ur op ved hul 1
i stedet for det eksisterende med kort vejledning om, anbefaling af spillet på banen.
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HKH

TK

HKH

Referat / beslutninger

Ansvar

6. Status husudvalget.
”Projektet indendørs golf” er sat i bero, da bestyrelsen har besluttet at indgå en aftale
med en gruppe investorer i en bygning i Damhus (se punkt 1). Der arbejdes videre med
tegninger over et halvtag, med plads til 10 - 12 buggies. Der skal søges om
byggetilladelse i Esbjerg kommune.

VKN

7. Banestatus.
Der er kommet godt gang i væksten, alle vækstbetingelser er nu til stede. Banen har fået
vækstfremmer. Vanding er vi selv blevet herre over, og der er indtil d.d. brugt 5.000 m3
vand til vanding af greens, teesteder og fairways. Man kan på fairways efterhånden se
effekten af banevandingen. Enkelte er dog stadig lidt ujævne på grund af vinterens
svampeangreb. Greens er stadig ikke på det niveau, vi efterstræber. Udover gødskning
og vertikalskæring er greens blevet eftersået.

JW

8. Frivillighedsprojektet.
Alle udvalg og klubber i klubben er færdigregistreret og der skal holdes øje med
ændringer. Der er registreret 121 frivillige i klubben.
Der bliver reklameret for arbejdskraft på hjemmesiden, så der kan bydes ind på opgaver.

JF

9. Kommunikationsområdet.
Evan Regel har indhentet et tilbud på en infoskærm til indgangspartiet i klubhuset. På
skærmen, vil der blandt andet kunne ses nyheder i og udenfor golfklubben, spillere på
banen, eller hvad der er aktuelt. Prisen er 16.500 kr. incl. moms med IT-opsætning og
hardware. Bestyrelsen godkendte projektet.

ER

2. Forretningsudvalget.
Erling Andersen foretog en gennemgang af økonomirapport den 31.03.2022, som holder
sig pænt indenfor budgettet. Der er på tiden 840 medlemmer.

EA

Der blev orienteret om beregningsgrundlaget for momskompensation for 2021, som skal
indsendes til Skattestyrelsen inden den 1. juli 2022. Det endelige beløb er p.t. ukendt.
Golfklubben forventer i 2022 at få 250.000 kr. i momskompensation. Men der er brug
for at 101 medlemmer giver et gavebeløb på ca. 200 kr. med skattefradrag.
Bestyrelsen fik en oversigt over aktuelle priser på opbevaring af golfudstyr. Behandles
ved budgetlægning i året 2023.
Med baggrund i store investeringer hen over årene 2019-2022 til baneudvikling, samt
ændringer i maskinparken, er klubbens forsikringer blevet opdateret.
3. Næste møde.
Mandag den 05.09.2022 kl. 17:00 i klubhuset.
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4. Eventuelt.
Begynderudvalget har forespurgt om nyt udstyr, som nybegyndere kan låne i træningstiden. Klubben har pt. diverse sæt stående. Formanden vil undersøge sagen.
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