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

Onsdag den 8. marts 2017 kl. 17.30
Klubhuset
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

03/2017

Referat
• Godkendt

Aktion

• Evaluering af vinterbanen: Er endnu ikke færdig.
KP mødes med Kristoffer.
• Den nye hjemmeside er næsten færdig. Den 13.
mødes Sofie, Leif og Søren for at sikre ens
skrifttyper, størrelser mv. + forskellige små
rettelser.
• Sikkerhed på par-3 banen: Der arbejdes på sagen.
KP finder en løsning sammen med Kristoffer.
• Forslag til rabatkort: Ivan og Søren er i gang
Manus er klar til grafikeren.
• Visit Vejle hjemmeside. Vi har tidligere sagt ja.
• JFS: John kontakter for at undersøge muligt
samarbejde.
• Greenfee aftaler og rabatter. (se oplæg)
Claus og John undersøger priser og rabatter i
Erfa-gruppen, som snart mødes.
Konklusion: Vi har fast greenfee pris på 300 kr.
Der gives følgende rabatter:
Golfhæftet = ½ greenfee.
Hotelaftaler = 200 kr.
Rabat 100 kr. for 1 spiller der følger et
fuldtidsklubmedlem.
Naboklubaftaler = 50 kr. i rabat.

Søren

Fleksmedlemmer betaler fuld greenfee og kan
ikke medtage gæster til nedsat pris.
• Handicap 54 eller 72?
Efter et møde med DGU blev det anbefalet, at
begyndere starter med hcp 72. Andre klubber har
i flere år brugt hcp72 for at begyndere kan
mærke, når man går ned i handicap.
Undersøg hvordan det håndteres i Golfbox.
Konklusion: Vi starter med hcp 72.
Alle, der har hcp 54 bliver sat op til 72.
Skriv til alle med hcp 54, og fortæl, at det er for
at give en positiv oplevelse på banen. (Søren)
I nyhedsbrev fra sekretariatet skal der kort gøres
rede for ændringen.
Orienteringspunkter
Formanden

• Status på Sociale Medier:
John og Søren fortalte om DGU-projektet med
Sociale Medier. Vi skal arbejde med Facebook og
Instagram. Næste nyhedsbrev skal opfordre til at
bruge #jellinggolfklub og #jellinggk på Instagram.
• Mødet med frivillige den 18. Marts:
I nyhedsbrev fra sekretariatet skal der igen
opfordres til at melde sig som frivillig.
Maja, Finn og Søren planlægger dagen.
Claus, Leif, Ivan, Kenneth, Maja, Søren deltager.

Næsteformand
Junior-Elite

• Junior: Der er afholdt planlægningsmøde med
Rasmus og Robert. 4. april er der træningsstart.
• Elite: Dametræning lægges i år sammen med
træning for herrerne.

Kasserer

• Der er lukket for ca. 40 medlemmer, som ikke har
betalt kontingentet rettidigt eller har indgået
aftale med klubben.
• Der er sendt faktura til sponsorer, som HAR
indgået kontrakt.

Husudvalg

• Der lejes nye automater til kaffe, dåseøl og
sodavand. Der skal kunne betales med mønter,
Dankort og MobilePay.
• Varmesystemet virker ikke længere. Det er
vurderet, at det ikke kan betale sig at bekoste
mere på det gamle anlæg.
Der indhentes tilbud på nyt varmeanlæg.

• Banens dag:
Der er foreløbig tilmeldt ca. 30 medlemmer.
• Juniorlokalet ændres til mødelokale.
• Der gøres hovedrent i klubhuset.
Begynder

• Der forberedes en folder til begynderne.
• Der laves en guide til de, der hjælper på den lille
bane.

Baneudvalg

• Der afholdes jobsamtaler med ansøgere til
stillingen som mekaniker.
• Der er solgt 2 gamle maskiner.
• Arbejdet med baneudvalgets ønske om at ændre
bunkers på hul 11 er startet.

Rekruttering

• Golfens dag den 30. April. Der annonceres i
lokalaviser og på sociale medier.
• Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal søge
sponsormidler til forlængelse af keepergården
med garage til golfbiler mv.
• Der startes et projekt med Parkinsonsforeningen.
• Der skal gøres opmærksom på sæsonstart og
gøres opmærksom på at info kan hentes på
hjemmesiden.

Sekretariat

• Medlemsstatus udleveret på mødet.
• Skilte på banen og fra kommunen er
forsvundet/stjålet. Kommunen er kontaktet.
Vi får lavet nye skilte til banen.

Eventuelt

• Klubben har fået tilladelse til at afholde lotteri.
Salg af lodder sker fra 1. april til 30. Juni.
• Der er indgået ny aftale med Jelling Bryggeri.
• Teestedet på hul 6 skal muligvis ændres.
• Oversigtskort over banen sættes op på klubhuset
hvor der tidligere var en ”Aktivitetstavle”.
• 7. april er der afslutning i Trim din golfform.
Afholdes i Jelling Golfklub.

Næste bestyrelsesmøde

Mandag den 3. April kl. 17:30

