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

Mandag den 1. maj 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

05/2017

Referat
• Godkendt
• Evaluering af vinterbanen: Intet nyt
• Sikkerhed på par 3 banen: Kristoffer arbejder på
sagen. Leif efterlyser flere hvide pæle langs
skoven på hul 2.
• Virksomhedsplan: Bidrag sendes til John.
• Presseansvarlig: John har kontakt med frivillige,
som kan deltage i opgaven.
• Erfa-gruppens projekt om fællesindkøb: Der
mangler opfølgning fra nogle af klubberne. Sagen
behandles videre.

Beslutningspunkter

• Intet at berette

Orienteringspunkter
Formanden

• Udbygning af keepergården: Arbejdsgruppen
afholder møde tirsdag. Der laves en projektplan,
så planlægningen kan sættes i gang.

Næsteformand
Junior-Elite

• Junior: FutureTeam er udvidet i forhold til
spillere, som kan modtage støtte. Ældre og yngre
spillere kan nu modtage støtte til turneringer.
Klubben betaler selv for spillernes deltagelse i
kredsturneringer.
Det ene juniorhold er trukket ud af turneringen.
• Prøvemedlemskab for juniormedlemmer?

Aktion

Kenneth
Alle
John
John / Claus

Konklusion: Man kan blive juniorprøvemedlem
for 300 kr. For beløbet er der tilbud om træning
om tirsdagen. Beløbet refunderes ikke når
medlemmet efterfølgende melder sig ind. Men
man betaler kontingent for resten af året efter
max 3 måneders prøvemedlemskab.
• Elite: Der startes i den kommende weekend.
Der er udfordring med at samle et damehold.
Kasserer

• Restancer: Bilag blev udleveret. Der er fortsat
lukket for spilleret for de medlemmer, der er i
restance. Claus undersøger om der er aktive
juniorspillere, der skylder kontingent.
• Regnskab. Der er ikke uforudsete ting ifm
regnskabet.
• Leasing af nye klippeled. Aftalen er på plads.

Husudvalg

• Status for nye automater. Vi ved ikke præcist
hvornår automaterne er på plads.
Indløsningsaftalerne er tilsyneladende ikke på
plads endnu.
• Varme: Nyt anlæg er bestilt. Kompresserne
sættes helt uden for huset.

Begynder

• Det går sin stille gang. Leif håber, at de der deltog
i banens dag starter et begynderforløb.
• På hjemmesiden skal der opfordres til at komme Søren
og hjælpe en time på par 3 banen om onsdagen.
John
Opfordringen kommer også i Johns nyhedsbrev.

Baneudvalg

• Weekend tidsbestilling: 3 og 4 bolde generes i
weekender af hurtige 2-bolde.
Der skal laves en statistik over 2-bolde i
weekenderne. John skriver igen i nyhedsbrevet at
2-bolde ikke har rettigheder i weekenderne.
Auto-mail i Golfbox til greenfee-spillere: Der skal
informeres om, at 2-bolde i weekender ikke har
rettigheder.
Overvej en regel om, at 2 bolde slås sammen i
weekender fra kl. 8 -12.
Send brev til alle medlemmer om problemet.
• Nyt teested på hul 6 er taget i brug. Der
overvejes om der skal ændres på teested 47.

Søren
John
Søren

Søren

Rekruttering

Sekretariat

Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde

• Golfens dag. Der deltog omkring 20 gæster og 8
hjælpere.
• En skole har meldt positivt tilbage vedr.
golfsamarbejde. Der arbejdes videre med sagen.
Birkemose kontaktes for at høre om deres
skoleprojekt.
• Ældresags-golf er en succes. Hjælperne gør en
stor indsats.
• Idebank: Ivan og et medlem arbejder videre med
en ide-bank.
• Medlemsstatus: udleveret.
• Greenfee status: udleveret. Trods det kolde vejr,
er der en mindre stigning i april i forhold til de
seneste år.
• Golfspilleren i centrum: 1. udsendelse til 1/3 af
medlemmerne sendes ud den 10. maj. Der laves
en udskrift af besvarelser og oversigt over
frivillige til næste bestyrelsesmøde. De, der vil
være frivillige skal have et svar fra klubben.

Ivan / Søren

Ivan

Søren

• Der skal laves en folder (især til nye medlemmer),
Søren + ??
der fortæller om ret og pligt i golfklubben.
Der skal bl.a. stå hvordan man melder sig ind og
beskrivelse af årets gang i forhold til kontingent
osv.
• Alarmkoder: Alarmkoderne ændres inden længe.
• Klubben er på www.jellingguiden.dk
• Forslag om tal på begge sider af ”flaget” på
putting green. Gives videre til greenkeeperne.
• Kristoffer har god kontakt til hjælpere på banen.
• Maja: Er der regler for om afstand mellem
teesteder og flag? Nej - Teesteder er placeret for
at passe på teestederne. Kenneth tager en snak
Kenneth
med Kristoffer om placering af teesteder.
• Baneudvalget opfordres til at diskutere om der
skal markering på flagene, så man på afstand kan Kenneth
se om hullet er foran, midt eller bag på green.
Mandag den 12. juni kl. 17:30

