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

Mandag den 3. april 2017 kl. 17.30
Klubhuset
Søren Porsbøl

Mødedeltagere:

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

Afbud:
Dagsorden

Claus Kristiansen
Referat
Bestyrelsesmødet blev indledt med et møde med
golfklubbens personale.
Derefter gik man over til dagsordenen for mødet.

Godkendelse af referat
fra sidste møde

• Godkendt

Opfølgning på sidste
referat

•
•
•
•

04/2017

Evaluering af vinterbane. (KP) Intet nyt
Sikkerhed på par 3 banen (KP) Intet nyt.
Den nye hjemmeside er nu på plads.
Der er trykt nye Greenfee billetter. Der laves en
plakat, der viser rabatter ved køb af flere
greenfee billetter med og uden byggy.
• Jelling Forenede Sportsklubber:
JFS’s vedtægter siger, at vi vil blive underlagt JFS
hvis vi skal samarbejde. Vi ønsker fuld
selvstændighed og undlader at gøre mere.
• Møde om projekt udbygning af greenkeepergård.
Der afholdes et møde på torsdag.
• Virksomhedsplan: Der mangler kun få
beskrivelser inden planen er klar til at komme på
hjemmesiden.
Der skal for hvert udvalg laves et link til en
beskrivelse af det enkelte udvalgs opgaver.
Der arbejdes videre med planen.
• Der er opsat en flagstang på hul 6. John har

Aktion

skrevet et brev til beboerne i nærheden og har
begrundet placeringen.
• Varmeanlæg: (Maja). Kompresserne skal placeres
udendørs.
Der er foreslået en løsning, hvor der laves
radiatorer i huset (luft til vand løsning).
Der nedsættes en lille arbejdsgruppe, som
beslutter hvad der skal installeres. Udvalget
består af Maja, Grethe, Ivan, Søren, Anders
Steenkjær. Hvis den dyre løsning vælges, tages
sagen op i bestyrelsen igen.
Beslutningspunkter

• Presseansvarlig: (Ivan). Efterlyser en person, som
kan tage vare på kontakt til pressen.
Vedkommende skal sørge for at der regelmæssigt
kommer omtale i pressen.
PR-udvalget laver plan for pressemeddelelser og
en plan for hvilke medier vi bruger til hvad.
Spørgsmålet tages op på næste bestyrelsesmøde.

Orienteringspunkter
Formanden

• John og Claus har deltaget i ERFA-gruppens
møde. Der blev besluttet en gensidig
venskabsklub rabat på 100 kr. på greenfee
(Brande, Åskov, Give).
• Der undersøges om der med fordel kan laves
fælles indkøb af ERFA klubberne. Der er
udarbejdet en oversigt over mulige produkter,
som måske kan købes samlet til en billigere pris.
Åskov har fået godt gang i skoleundervisning.
Her bliver lærere bliver uddannet som
golfspillere.
Der udspandt sig en diskussion om mulige
skoleforløb. Der følges op på ideerne.
• Brandbjerg Højskole: Forslag om at tilbyde, at
højskolens gæster kan spille med rabat. Der laves
aftale med højskolen om omtale af golfklubben
og nedsat greenfee.
Andre mulige samarbejdspartnere undersøges.

Næsteformand
Junior-Elite

• Junior: intet nyt
• Elite: intet nyt

Kasserer

• Der er stadig restancer, og der er lukket for
spilleret for flere af de pågældende.
• Der er ikke meget at sige om regnskabet endnu.

Husudvalg

• Status for automater: Leveres lige efter påske.
Der skal kunne betales med Mobile Pay, Dankort
og kontanter.
• Mødelokale (tidligere juniorrum). Der skal ryddes
op og lokalet indrettes som mødelokale.
• Bagrummene trænger til at blive rengjort. John
skriver det i næste nyhedsbrev.

Begynder

• Onsdag er første begynderdag. Ellers intet nyt.

Baneudvalg

• Robert (mekaniker) er startet i dag.
• Der indkaldes til et nyt møde i baneudvalget.
• Der overvejes hvad vi kan gøre ved hul 7. Men vi
skal ikke være mere ambitiøse end vi kan klare.
Spørgsmålet skal behandles i udvalget.
• Der bør gøres noget ved hul 5. Ved første
plateau, hvor der er meget vådt. Der overvejes
forskellige løsninger.

Rekruttering

• Der kommer annoncering I lokalaviserne ifm.
Golfens Dag.
Der skal også annonceres på Facebook.
Det blev besluttet at der skal annonceres i
lokalaviserne.
• Parkinson foreningen vil muligvis starte et
samarbejde som projektet med Ældresagen.
• Ældresagen: Der er startet nyt hold. 3 har
allerede meldt sig ind. Flere forventes næste
mandag.
• Rabat greenfee kort. Kortene er trykt og skal
nummereres.
• Der gives et gavekort på et prøvemedlemskab til
sponsorerne.
• Ejendomsmæglere kan evt. give et
prøvemedlemskab til personer, som køber hus i
Jelling.
• Ivan laver en liste over gode ideer, som kan
prioriteres i denne og næste sæson.

Sekretariat

• Medlemsstatus: udleveret på mødet.
• Greenfee status: Næsten ingen gæster endnu.
Opgørelsen skal sammenlignes med sidste år.
• Ideer fra GAF netværksmøde: bla. gavekort til
sponsorer.
• Klubben har fået tilbud på alarmanlæg. Der
overvejes om vi skal skifte til anden udbyder.
• Vi skal have lavet et forsikringstjek.
• Skrabelodder er nu til salg.

Eventuelt

• Prøvemedlemmer får refunderet 650 kr. når man
melder sig ind som fuldtidsmedlem.
Fleksmedlemmer får ikke refunderet.
• Kenneth: Nogle medlemmer mener, at
åbningsmatchen skal starte senere på dagen.
• John er blevet spurgt om hvilket flag der hejses til
standerhejsning.
Det blev besluttet at der ved matcher flages med
Dannebrog ved hul 1. Ved klubhuset flages altid
med klubflag. Der købes nye flag til den lille
flagstang ved klubhuset.
• Tee tider: Vi skal analysere hvad det betyder, at
der er mange to-bolde i weekenderne. Vi bruger
et par måneder på at se hvordan det ser ud. Når
vi kender resultatet besluttes om vi skal lægge
bolde sammen for at få plads til flere greenfee
gæster.

Næste bestyrelsesmøde

Mandag den 1. maj kl. 17:30

