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

Mandag den 16. april 2018 kl. 17.30
Klubhuset
Søren Porsbøl

Mødedeltagere:

John Sahlertz
Claus Kristiansen
Kenneth R. Pedersen
Leif Bo Geisler
Maja V. Andersen
Ivan Thorsen
Grethe Espesen
Søren Porsbøl
ingen
Referat
• Godkendt

Afbud:
Dagsorden
Godkendelse af referat
fra sidste møde
Persondataloven i
forhold til golfklubben

Opfølgning på sidste
referat

• Før bestyrelsesmødet holdt Lisa Baun Norup et
oplæg om den kommende persondatalov. Det
blev vedtaget at der laves et udkast til hvordan
loven skal håndteres i klubben. Der nedsættes en
gruppe: John, Grethe; Søren og Rasmus som til
næste bestyrelsesmøde laver et foreløbigt
udkast.
• Ove Holm har holdt møde med banegruppen.
Alle sektions og klubber i klubben var inviteret,
men kun Ladies Section og Mens Section deltog.
• Hjælpere til begynderaktiviteter vil gerne
fortsætte i år.
• ERFA møde: 2017 har i ERFA-klubberne været et
fornuftigt år på linje med JGK.
Åskov vil forsøge med kunstgræs på teesteder.
Der blev også diskuteret golfbiler, men de øvrige
klubber har ikke samme behov som vi har.
Give har 25 års jubilæum i år.
• John og Kenneth har haft et positivt møde med
beboere på Siljeager, der har klaget over støj fra
greenkeeperne i de tidlige morgentimer. Det er
især et problem når der klippes semirough.
Det blev besluttet, at der stadig kan klippes
greens om morgenen. Hvis beboerne opfatter
arbejdet på banen som et problem, vil de

04/2018

Aktion

Leif
Claus

kontakte klubben. Hvis vi ved at der skal klippes
tidligt om morgenen, skal vi orientere via mail.
Kristoffer skal informere Søren/kontoret.
• Lejeaftaler: Udsættes til næste møde.
Beslutningspunkter

Orienteringspunkter
Formanden

Kristoffer /
Søren

Kenneth
• Ønsker køb af maskine som kan sideforskyde til
bl.a. at klippe rundt om bunkeres. En ny maskine
kan klare arbejdet på kortere tid. Det blev
besluttet at købe maskinen.
• Seniorklubben ønsker taleret til
bestyrelsesmøder
Seniorklubben har spurgt om det var muligt for at
være til stede ved bestyrelsesmøder med taleret.
Der gives udtryk for at der ofte "kommer ting op"
blandt Seniorklubbens medlemmer, men de
kommer sjældent videre.
Det blev besluttet at Seniorklubben opfordres til
at sende forslag og tanker, som ønskes behandlet
i bestyrelsen.
• Sikring mod tilbageløb af urenset grundvand til
den offentlige vandledning. Der er kommet nye
krav, som kræver gennemgang af installationen.
Søren
Der indhentes tilbud på løsning af opgaven.
• Driving Range
Sponsorudvalget foreslår ny adskillelse mellem
udslagsmåtterne på driving range.
Konklusion: Bestyrelsen godkender ideen og
beder sponsorudvalget gå videre med projektet.
Der skal tages hensyn til at boldene ikke må
kunne komme ind under pladen til ”naboboxen”.
• Gennemgang af visionsplanen (John)
Der skal laves små rettelser, men mere detaljeret
beskrivelse udvalgenes opgaver og beføjelser skal
John
tilføjes. John sender virksomhedsplanen til
offentliggørelse på hjemmesiden. Punktet tages
op på næste møde.
•

Er der forskel på hvornår hvilke køretøjer må
benyttes når banen er sårbar.
Bestyrelsen fastholder at vi benytter
terminologien ”Personbefordrende køretøjer”
og at der ikke skelnes mellem golfbiler eller
golfscootere mv.

Referat fra Klub i klub møde den 4. April.
Seniorklubben skal benytte Golfbox i juli for at
begrænse blokeringer i ”billigmåneden”
Der forsøges med blokering som Mens Section.
Bestilling af mad skal gå gennem klubbens
kontor. Der udarbejdes en menu med forslag,
som kan udleveres i klubben og til gæstende
grupper.
• Træning mandag og tirsdag med nye principper.
Der skal ikke trænes fra måtterne på driving
range, men på par-3 banen.
• Regnskab – oversigt blev udleveret på mødet
• Likviditet – oversigt blev udleveret på mødet
•

Næsteformand
Junior-Elite
Kasserer

Husudvalg

• Evaluering af banens dag:
God opbakning. Der blev lavet meget.
Dagen giver et godt fællesskab.
• Varmepumpe til greenkeeperværksted?
Der har været et stort elforbrug til opvarmning af
værkstedet. Det skal derfor overvejes om der skal
indkøbes ny varmepumpe til værkstedet.
Sagen tages op senere på året.
• Indkøb i Brugsens delikatesseafdeling.
Der er holdt et møde med Brugsen. Alle
bestillinger til klubben skal gå gennem kontoret.

Begynder

• Der mangler begyndere, men der er god
tilslutning til 9-hullers matchen onsdag aften.

Baneudvalg

• Møde med Vejle Spildevand: Der blev diskuteret
vedligeholdelse af søer på banen. Der skal laves
en kontrakt med Vejle spildevand.
• Overvejer om der kan laves et bunker-laug.

Rekruttering

• Jelling plakaten: er udkommet. Der er henvisning
til golfbanen.
• Der er kommet en annonce i NotaBene
sogneblad.
• Fyraftensgolf: Der kom 8. 2 har meldt sig ind som
prøvemedlemmer. 40% kom efter annonce. 60%
efter elektronisk omtale og Facebook.
• Ældresags golf: 14 nye medlemmer + 8 fra
tidligere hold.
• Kvindegolf den 5. Maj: Brochureomdeling og

Maja / Søren
/ Rasmus

elektronisk omtale.
Golfens Dag den 22. april: Der er lavet plakater til
ophængning på arbejdspladser + omtale på
Facebook.
Sekretariat

• Greenfee statistik. Vi har kun haft få gæster i
foråret.
• Medlemsstatus blev udleveret.
• Golfspilleren i Centrum afventer næste
spørgerunde.

Eventuelt

• Der er sendt ansøgning om aktivitetstilskud.

Næste bestyrelsesmøde

mandag den 7. maj kl. 17:30

Søren

