Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub
Dato og tid:
Sted:
Referent:

Onsdag den 8. februar 2017 kl. 17.30
I Byens Hus
Søren Porsbøl

Mødedeltagere:

John Sahlertz
Claus Kristiansen
Kenneth R. Pedersen
Leif Bo Geisler
Grethe Espesen
Maja V. Andersen
Ivan Thorsen
Søren Porsbøl

Afbud:
Dagsorden
Godkendelse af referat
fra sidste møde
Opfølgning på sidste
referat

Beslutningspunkter

02-2017

Referat
• Godkendt
• ”Frivilligbrev” skal sendes ud til medlemmerne.
Der afholdes møde med mulige frivillige 18.
Marts.
• Kenneth holder møde senere på måneden med
Kristoffer om vinterbanen.
• Begynderforløb i vinterperioden: Mulig start i
marts? Udsættes til senere når klubben har
ressourcer og indendørs træningsmuligheder.
Det blev besluttet at begyndere fremover – som
et forsøg - skal tage regelprøve på nettet.
Leif er i gang med en ny folder til begyndere. Der
laves også en folder til vejlederne.
• Status for ny hjemmeside:
Der er kursus torsdag den 9. Feb.
Leif, Sofie og Søren deltager. Golfbox
turneringskalender skal også vise andre
aktiviteter, så man kan se at der sker meget i
klubben. Aktiviteter i klubhuset skal også
medtages i kalenderen.
• Ivan planlægger møde med DGU om rekruttering.
• Sikkerhed på par-3 banen. Udslag hul 4. Kenneth
kommer med et forslag.
• Indkaldelse til Generalforsamling 23. Februar.
Lægges på hjemmesiden + mail til medlemmer.

Aktion

•

•
•
•

•

- Medlemsforslag. Der er ikke modtaget nogen
forslag.
Internt regnskab trykkes og udleveres på
generalforsamlingen. Eksternt regnskab lægges
på hjemmesiden.
DGU Tema- og Repræsentantskabsmøde i Kolding
den 17. og 18. Marts. Hvem deltager?
Det er endnu ikke besluttet hvem der deltager.
Møde med klubbens forskellige udvalg afholdes
den xxx kl. 10:00.
GAF-regionsmøde 20. Marts. Søren deltager.
Der er indhentet tilbud på teesteds
klippecylindere, som kan sættes på en
eksisterende maskine.
Det blev besluttet at indkøbe klippeled til
eksisterende klipper. Med de nye klippeled følger
også en græsopsamler, så der ikke ligger afklip
efter klipning.
Der skal laves leasingaftale.
Renovering af Teested hul 6
Det blev besluttet at renovere teestedet. Der
bevilges 15.000 kr. til projektet. Det skal
overvejes om klokken ved bakken skal flyttes.
Når det er klart hvordan teestedet skal ligge, skal
den nye flagstang sættes op som pejlemærke.
Det blev også besluttet at lægge de to bunkers på
hul 11 sammen til en stor bunker.

Orienteringspunkter
Formanden

• Orientering om fyraftensmøde i Herning:
Kommunikation og sociale medier.
John og Søren deltog. Godt møde, som følges op
af 5 webinarer.

Næsteformand
Junior-Elite

• Intet nyt

Kasserer

• Intet nyt

Husudvalg

• Anders Stenkjær har sat spot op i baren.
• Elforbruget har været større i november og
december end forventet.
• Der kommer nye menu-forslag fra Kirstens
Køkken og fra Brugsen.

Begynder

• Intet nyt

Baneudvalg

• Der købes nye pæle til rød, gul, hvid markeringer
på banen.

Rekruttering

• Opstart af Parkinson golf. Der startes op i april.
26. Marts er der intromøde.
Der kan lånes udstyr i prøveperioden.
• Ældresags golf. Evalueringen var tilfredsstillende.
Projektet fortsætter næsten uændret.
• Forslag til rabat kort. Der laves 5 turs-greenfee
kort, som kan sælges i klubben. Der udleveres
personlige greenfee billetter – ikke klippekort.

Sekretariat

• Medlemsstatus. Oversigt blev udleveret på
mødet. Der har været flere udmeldelser, så
medlemstallet er nu totalt 831, hvilket er færre
end forventet.
• Ny samarbejdsaftale om greenfee med Danske
Hoteller.
• Samarbejdsaftale med Bravo Tours igen i 2017.
Klubben får 100 kr. pr solgt golfrejse til
medlemmer i JGK.
• Turneringsplan på hjemmesiden skal også være
klubkalender. (f.eks. Generalforsamling og
Banens dag)

Eventuelt

• Der laves en plan for åbning af klubhus i
weekender frem til sæsonstart.
• Lokaletilskud fra Vejle Kommune er modtaget.
• Banen er blevet vurderet for spil i øjeblikket. Den
er pt. blevet erklæret uegnet jf. Greenkeeper
staben. Derfor fastholdes 9 hullers vinterbane
indtil videre.
• Maja: Der planlægges indvendig maling hos
greenkeeperne.

Næste bestyrelsesmøde

Generalforsamling torsdag den 23. februar kl. 19:00
Umiddelbart efter generalforsamlingen skal
bestyrelsen konstitueres.
Bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. Marts kl. 17:30 i
klubhuset.

