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

Mandag den 9. oktober 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

Referat
• Godkendt
• JS: Vi har holdt møde med Naturstyrelsen om
Next tee skiltene. Fra næste sæson er der IKKE
sponsornavn på next tee skilte, da lovgivningen
forbyder det.
• Broen ved hul 15/16: Der arbejdes på et projekt
med en ny bro. Indtil videre skal Kenneth finde
en midlertidig løsning.
• Der er skrevet til Vejle Spildevand om aftalen . Vi
har endnu ikke modtaget svar.
• Der afholdes møde om evaluering af
klubmesterskabet og tanker om nye tiltag.
John/Leif/Claus holder møde i løbet af efteråret.
• Greenfee og billiguger i 2018: Et udvalg kommer
med forslag til greenfee og buggy priser.
Der laves et oplæg til næste bestyrelsesmøde.
• Baneudvalg: Der er lavet forsøg på at lede vandet
væk på hul 15, men der er ikke fundet en god
løsning. Kenneth følger op.
• Kløver på banen: Kenneth tager en snak med
Kristoffer om mulighederne for at minimere
kløverproblemet.
• Vi har haft revisorbesøg. Der var tilfredshed med
den måde økonomien håndteres på.

10/2017

Aktion

Kenneth

John
Maja
Kenneth
Kenneth

Beslutningspunkter

Orienteringspunkter
Formanden

Næsteformand
Junior-Elite
Kasserer

• Fastsættelse af dato for generalforsamling. (sp)
Det blev besluttet at generalforsamlingen
afholdes onsdag den 21. Februar 2018.
• Skal klubmestertavlen udskiftes?
Der nedsættes et udvalg,(John/Leif/Claus) som
kommer med forslag til præsentation af
klubmestre og hole in one.
• Dræning med sand på fairway hul 15 + forgreens
(krp)
Claus fortæller, at Jelling Boldklub også har store
problemer med vand på fodboldbanerne. Det bør
undersøges om der kan laves et samarbejde om
dræningsarbejde.
Kenneth og Kristoffer følger et projekt i Vejle GC
og vurderer effekten og økonomien ved
dræningen.
Der skal forsøges lavet en plan hvor vi f.eks.
sikrer 9 huller, der kan spilles hele året.
Kontakt evt. DGU for at få konsulenthjælp til at
finde en brugbar løsning.
Grethe foreslår, at hul 8 lægges om, så man
undgår at spille i det våde område tæt på skoven.
Kenneth og Kristoffer aftaler hvad der kan gøres i
2018. Det tages med i budgetberegningerne.
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• Next Tee skilte: Naturstyrelsen fortæller, at der
ikke må være reklamer på skiltene efter 1. April
2018.
• Sponsorudvalgets sammensætning: Kirsten
Meisner er fremover formand for udvalget og
overtager en del af de administrative opgaver.
Kurt fortsætter som menigt medlem.
• Junior: Afslutning tirsdag.
• Elite: Intet nyt
• Regnskab og budget udleveret på mødet.
Vi forventer at holde budgettet. Omlægning af
lånene har givet ca. 100.000 kr. ekstra til
regnskabet.
• Likviditet: Vi ligger ca. 310.000 bedre end på
samme tidspunkt sidste år.
• Budget for 2018: Der skal snart findes en dato for
budgetarbejdet.
• Leasingaftale på plads for ny fairwayklipper, som

Grethe

Husudvalg

er bestilt til levering i 2018.
• Køleskabet har været i stykker – sandsynligvis
lynnedslag. Vi afventer en regning inden
forsikringssag kan tages op.

Begynder

• God begynderafslutning med 37 deltagere.
Gode præmier til alle og gode tilbagemeldinger
fra deltagerne.

Baneudvalg

• Reparation af bunker på hul 15 er gået i gang,
forventes færdig i denne måned. Nyt græs skal
have tid til at sætte sig.
• Nyt teested på hul 7, reparation venstre side ved
hul 7 green. Evt. mulighed for dræn påbegyndes i
2018.
• Grundlæggende snak vedr. dræn af banen skal
drøftes i baneudvalgt, DGU konsulent tages evt.
med på råd.
• En evt. lille ændring af hul 8 højre side, så det der
er mest vådt tages ud af spil.
• Tag en snak med DGU for evt. at få banen om
ratet, i 2018

Rekruttering

• Fyraftensgolf er afviklet. Resultatet blev 1
prøvemedlem nu og 2 prøvemedlemmer til
næste år.
• Mentorordningen er opstartet. Oversigt over
mentorerne findes på hjemmesiden. Info om
mentorer skal sættes ind i info-folderen til
prøvemedlemmer.
• Diskussion om hvordan klubber i klubben kan
være mere aktive for at lære de nye spillere at
kende – f.eks. til onsdagsgolf.
Opgaven skal diskuteres på vinterens møde med
klubber i klubben.
Claus foreslår også en ”Spil med en ny makker
dag”. En social dag, hvor man lærer klubben at
kende.
• Annemette Smed og Ivan har været på DGUkursus i Mollerup om golfens omdømme.
Der er lavet et idéhæfte. Der var ideudveksling
med andre klubber om ældresagen, begyndere
osv.
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Sekretariat

• Medlemsstatus. Blev udleveret på mødet.
• Greenfee status. Udleveret. Næste år laves også
en oversigt over greenfee indtægter sammen
med antal greenfee gæster.
• Søren holder ferie i uge 44. Kontoret er lukket
hele ugen.

Eventuelt

• John: 31. okt. er der ERFA-møde.
• John: Firkløvermøde i Herning. Ny aftale for 2018
er vedtaget.
• John: Førstehjælps- og brandkursus blev afviklet i
sidste uge. En rigtig god oplevelse, som skal
følges op.
• Mens Section spørger om medlemmer i andre
klubber kan være med i MS i Jelling.
Det blev vedtaget, at medlemmer i andre klubber
gerne må være med i klub i klub, men der skal
”betales greenfee” hver gang der spilles.
• Maja: Har været til foredrag hos Lund Madsen.
Her blev fortalt at socialt samvær og motion er
meget gavnlig for personer med demens.
• Claus: Info om banelukning og kørsel med
golfbiler bør være mere synlig på hjemmesiden.
Dette tages med i evalueringen af hjemmesiden.
• Nye træningsbolde skal bestilles til sæson 2018.
Udgiften skal med i budgettet.
• I starten af 2018 skal der holdes et møde med
klubber i klubben om bl.a. kontakt til nye
medlemmer.
• John: Ret og pligt info til medlemmer. Søren gør
manus færdigt.

Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 14.11. kl. 17:30
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