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

Mandag den 10. juli 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

Referat
• Godkendt

07/2017

Aktion

• Pr-udvalget er ved at blive nedsat.
• Udbygning af keepergården. Der arbejdes på en
ansøgning.
• Golfspilleren i Centrum: Indsatsområder.
Bestyrelsen vedtog følgende indsatsområder:
1. NEXT TEE skilte. Mange gæster kan ikke finde
vej på banen. Der sættes et next tee skilt op på
p-pladsen ved det grønne anvisningsskilt. Der
sættes et skilt ved klubhuset, som markerer
retning til næste teested. Der er nu et foto af
skiltet på hjemmesiden/Baneinfo.
Overvej at sætte symboler på skiltene mellem
hul 15 og 16: Gående golfspiller og Buggy.
2. Mad bestilling fra banen. Undersøg om der kan
leveres pizza midt på dagen. Maja undersøger
mulighederne.
3. Flow på banen: En del gæster har beklaget sig
over at der ikke bliver lukket igennem selvom
der er mulighed for det.
John skriver om at lukke igennem og om tobolde i næste nyhedsbrev.
4. Par-3 banen. Der er foreslået at greens bliver
lettere at spille på. Medens vi venter på en god

Søren /
Kenneth
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løsning, placeres flagene, så det bliver lettere
at putte på par-3 banen. Desuden renoveres
bunkers på par-3 banen.
Undersøg hvad det vil koste at ændre par-3
banen. Undersøg også bedre sikkerhed for
spillerne. (Kenneth)

Kenneth

• Klub i klub for motionister. I nyhedsbrev skal der
søges tovholdere til sociale golfrunder, som ikke
er konkurrence men hygge.

John

• Der er besluttet at give rabat på greenfee når der
top-dresses. Der skal informeres inden arbejdet
påbegyndes og der gives rabat når greens er
mindre gode.

Søren

Orienteringspunkter
Formanden

• Ikke noget nyt

Næsteformand
Junior-Elite

• Junior: Robert forsøger at afvikle en
overnatningsweekend den første weekend i
august. Alle juniorer er velkommen. Det skal
annonceres på Facebook. Overvej om
naboklubberne skal inviteres.
• Elite: Der er spillet med mange gode resultater.
Der vil fremover blive annonceret og fortalt om
elitens matcher og resultater.
Der informeres også på Facebook.

Kasserer

• Firkløveropgørelsen giver foreløbig årlig betaling
på omkring 77.000 kr. Der betales ca. 38.000
aconto nu. Vi har en indtægt fra salg af kort på
ca. 150.000 kr.
• Kontingentrestancer. De få, der ikke har betalt
afdragsordning får lukket for spilleret.
• ½ års regnskab blev udleveret.
• Budgetopfølgning. Der er vigende indtægter,
men der er heller ikke flere udgifter. Der savnes
højere greenfee indtægt og medlemskontingenter. Ejendomsmæglerne udleverer fremover
gavekort på gratis prøvemedlemskab i
forbindelse med hussalg i Jelling. Vi håber at det
kan skaffe flere nye medlemmer.

Husudvalg

• Uge 30: Greenfee 75 kr. Hvad skal vi?
Der sendes igen opslag til naboklubber.
Læg opslag på Facebook. Forsøg at målrette
Facebook annonce.
• Frivillige kan varme grillpølser. Maja taler med
Finn.

Begynder

• Ikke noget nyt.

Baneudvalg

• Bunker på hul 15 ændres som bunker på hul 18.
Der bør sættes en blå pæl i bunkeren. Der skal
sættes et DZ skilt for at gøre opmærksom på
dropzonen.
• Man kan måske lave en grøft ved vejen til at tage
vandet når det regner meget. Kenneth følger op.
• Sten i bunkers: Kenneth undersøger om man kan
få redskaber, som kan fjerne sten. Der kan
efterfyldes med sand. Arbejdet forventes
påbegyndt i juli/august.
• Der mangler sand på bunkers på par-3 banen.
• Sikkerhed på par-3 banen. Der overvejes
forskellige løsninger.
• Den 5. Greenkeeper (Allan) har fået job i
Kerteminde og er fratrådt.
• Vinterbanen med 9 huller er evalueret. Der
lukkes for spil når banen bliver for våd og sårbar.
• Baneudvalgsmøde: Der arbejdes med Teested på
hul 7.
• Stien ned ad bakken på hul 6. Det bliver meget
glat når det har regnet. Der overvejes en bedre
kørevej.
• Nogle medlemmer kontakter greenkeeperne hvis
man er utilfreds med forhold på banen. Sådanne
henvendelser skal i stedet rettes til
baneudvalgsformanden.
• Der er lavet en aftale med Lars Gilje om
greekeeperuddannelse.

Rekruttering

• Diabetikere er en mulig ny indsatsgruppe. Der
kontakt til formanden for lokalafdelingen.
• Fyraftensgolf. Der foreslås nogle aftener 2 dage
om ugen. Rasmus skal med i planlægningen. Der
trænes og spilles på par-3 banen. Det skal gerne

Søren
Maja

kaste nogle prøvemedlemmer af sig.
• Spil med dagen er under planlægning.
• Der arbejdes stadig på et skoleprojekt.
Sekretariat

• Medlemsstatus. Udleveret
• Greenfee status. Udleveret
• No show følges fortsat. Der er ikke helt så mange
no shows som før.
• Forslag til ”info om medlemskab” er under
udarbejdelse.

Eventuelt

• DGU har fastlagt spilledatoerne for
Danmarksturneringen 2018:
1. og 2. spillerunde: 5. - 6. maj
3. og 4. spillerunde: 16. - 17. juni
5. og 6. spillerunde: 18. - 19. august
Opryknings- og finalespil: 15. og 16. September
• Maja: Golfspilleren i centrum. Er det godt?
Lige nu er det en god ting, men vi skal overveje
om det skal fortsætte.
• Der er stadig flere, som går og cykler over
golfbanen fra Grangaard Allé. Der sættes et skilt
op på hul 2 om at færdsel på golfbanen er
forbudt og forbundet med fare.
• Prioriteringsliste fra sidste møde sættes på næste
bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde

Torsdag den 10. august kl. 17:30

