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

Mandag den 12. juni 2017 kl. 17.30
Klubhuset
Søren Porsbøl

Mødedeltagere:

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

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

Maja V. Andersen
Referat
• Godkendt

Beslutningspunkter

• Virksomhedsplanen er klar og sendes til Søren
onsdag. Planen skal herefter på hjemmesiden
• PR-udvalg nedsættes snarest.
• Fællesindkøb med samarbejdsklubber: Der er
flere fælles leverandører. John og
arbejdsgruppen går videre for at undersøge om
der kan opnås rabatter.
• Udbygning af keepergård: Der arbejdes videre
med afklaring hos Miljøstyrelsen. Der sendes
ansøgninger om projektet.
• 2-bolde i weekender (Søren)
Det blev på baggrund af analyse af to bolde i to
måneder besluttet, at der ikke skal lægges tobolde sammen. Men der skal lukkes igennem når
det er rimeligt. Vi skal forsøge at få spillet til at
glide. På scorekort er der anbefalede tider.
Baneservice kan påtale langsomt spil.
• Golfspilleren i centrum. Skal vi tilbyde præmier
for at besvare spørgeskemaerne?
Nej – vi tror ikke på at det giver flere besvarelser.

06/2017

Aktion

• Ideer til at gøre opmærksom på klubben:
Overvej annoncering og store bannere med
tilbud om prøvemedlemskab.
Lav et skilt: Vi har ikke restaurant, men vi har
hygge.
Pizza levering er besværlig, da de åbner sent. Der
arbejdes på det.
• Oprettelse af PR-udvalg (Ivan)
John tager det med i virksomhedsplanen.
• Danmarks bedste golfhuller: Der er enighed om
at nominere hul 15. Leif og Søren laver oplæg.
Orienteringspunkter
Formanden

•

Næsteformand
Junior-Elite

• Elite: Sidste år gik det rigtig godt i turneringerne.
I år har det ind imellem været svært at finde
spillere til alle turneringerne.
Pigerne stiller hold og spiller resten af sæsonen.
• Junior: Der er juniorer på vej og der er god
stemning omkring træning og matcher.
Overnatningsarrangement blev aflyst pga ringe
tilmelding. En del mulige deltagere skulle spille
match. Holdet vandt igen kredsturneringen.
Der følges op på hvem der træner i forhold til de,
der er registreret som medlemmer.

Kasserer

• Kontingentrestancer: Der er ganske få restancer.
• Regnskab pr. 12.6.: Viser at vi er bagud i forhold
til sidste år.
• Likviditet: Vi her 55.000 bedre end sidste år.
• Afgift på vand til vanding af banen fra egen
boring: Der er kommet ny lov, der siger at der
kun skal betales afgift af ledningsført vand. Vi
skal derfor ikke betale afgift for vand, der
pumpes op.

Golfspilleren i Centrum: Der er nu resultater fra
første spørgerunde til medlemmer. John og
Søren følger op med en vurdering af
besvarelserne. Sammendrag præsenteres på
næste bestyrelsesmøde.
Der var en åben snak om økonomi og hvad vi gør
for at tiltrække flere medlemmer.
Overvej om der skal ændres på turneringerne.

Husudvalg

• Status for automater: Automaterne er installeret
og klar. Max beløb skal sættes til 250 kr. så der
kan lægges nøgle til golfbil i automaten.
• Kaffebrygger er nu klar med nyt el-stik.

Begynder

• Den 21. Juni er der arrangement for
prøvemedlemmer sammen med begyndere på 9
huller på den store bane.

Baneudvalg

• Teested på hul 6 mv.: Ved eliteturneringer sætter
Kristoffer banen op i samarbejde med Claus og
Kenneth.
• Inddeling af greens: Det blev besluttet, at der
ikke laves fast inddeling af greens, men i stedet
skal der sættes et lille flag flagstangen, som viser
om flaget står i forkant, midt eller i bagkant. Det
skal undersøges om en sponsor vil betale flaget.
Ved klubmatcher skal der være lettere og
sværere pin-placeringer.
• Vi skal overveje om forgreens skal være
”kurvede” eller ”lige” som nu.
• Der er ansat en 5. Greenkeeper i 3 måneder.
• Kenneth vil snakke med Ove og Heino om at
ændre bunkerkanten på hul 15 som på hul 18 for
at undgå skader ved kraftig regn.
Claus foreslår at undersøge om der kan laves en
form for dæmning /vejbump på vejen fra hul 17.
• Sand i bunkers: Kenneth aftaler med Kristoffer at
der indhentes tilbud på sand.
• Stien ved hul 6 trænger til et eftersyn.
• Forslag til sikkerhed på par-3 banen: Der kan
opsættes et gitter med efeu bag teestedet på hul
4 og hul 5.
• Kvindegolf: Anne Mette Smed har lavet en
artikel, som bearbejdes af Thorkild til en folder.
Der planlægges en kvindegolf dag. Der
annonceres på sociale medier, udleveres foldere
og omtale i avisen. Claus nævner at DGI muligvis
har konsulenter, som kan hjælpe med at danne
kvindegrupper.
• Spil med – den 20 august: Som på golfens dag.
• Skoleprojekt: Ivan er i kontakt med skolen.
Aldersgruppe er 12 år og opad.

Rekruttering

• Idebank: Nogle ting er allerede sat i gang. På
næste møde prioriteres forslagene og der
udvælges nogle forslag, som hurtigt kan sættes i
gang. Der bør nedsættes et rekrutteringsudvalg,
som kan arbejde videre med ideerne.
Forslag om at sponsorerne tager medarbejdere
med til en hyggedag / fyraftensdag på banen.
• Besøg i Birkemose: De har lavet en ”Spilop bane”
i forbindelse med skoleprojektet. God ide, som
måske kan bruges her.
Sekretariat

• Medlemsstatus: Udleveret på mødet
• Greenfee status: Udleveret på mødet
• Robert vedligeholder hjemmesiden vedr. elite og
junior.
• No show i firkløverklubberne. Der er nu stor
opmærksomhed om no show og klubberne
holder tæt kontakt om problemet.
• Folder til medlemmer og ret og pligt i
golfklubben, fra sidste møde Søren laver udkast.
• Alarmkoder skal snarest lægges om.

Eventuelt

• Robert foreslår Maraton golf for at samle penge
ind til overdækning af driving range eller lign.
• Der er en foreløbig version af dronefilm. Det ser
rigtig godt ud og tegner godt for det endelig
produkt.
• Claus: Nye regler med søgetid kan måske give
bedre hastighed på banen.
• Billedarkiv bør åbnes på hjemmesiden.
• John: Skal vi have familierabat? Nej – men
børnene spiller meget billigt og får træning.

Næste bestyrelsesmøde

Mandag den 10.7. kl. 17:30

