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

Mandag den 7. maj 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

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

Beslutningspunkter

Orienteringspunkter
Formanden

Referat
• Referatet er godkendt

• Gennemgang af visionsplan fra sidste møde.
Beskrivelserne fra de enkelte udvalg skal
opdateres og lægges på hjemmesiden.
• Ny aftale med Vejle Spildevand giver klubben
41.000 inkl. moms mod tidligere 100.000 kr.
uden moms.
• Klubmesterskaber i hulspil. Jan Frandsen er
turneringsleder. Der skal laves bedre info, så
flere får lyst til at deltage. Søren snakker med
Rasmus om promovering af mesterskabet, som
også skal være for damer. Der er lige nu tilmeldt
8 herrer.

05/2018

Aktion

John

Søren

• Diskussion om vedligeholdelse og udlån af
golfudstyr til begyndere.
Det blev besluttet, at sættene skal males og
sorteres, så det er lettere at sortere inden det
Leif
afleveres tilbage. Leif sorterer og maler.
Det er en målsætning at købe et nyt sæt hvert år.
Ivan
Ivan køber 10 forskellige sprayfarver, så der kan
kendes forskel på sættene.
• John, Grethe, Claus, Rasmus og Søren har holdt
møde om overdragelsen af sekretærfunktionen.
Rasmus og Søren laver et årshjul med beskrivelse Rasmus/Søren

af opgaverne. Denne beskrivelse præsenteres
senere for bestyrelsen.
• Ivan fortæller, at opvaskeopgaven på JMF er
ændret. Der afholdes møde med JMF tirsdag.
• Fondsudvalget mødes med John tirsdag aften.

John

Næsteformand
Junior-Elite

• Juniorerne spiller U16B holdturnering i år. Future
spillerene har i foråret været igennem et fysisk
træningsprogram, som supplement til den
tekniske træning. Juniorer spiller runder hver
fredag. Andre kan evt. deltage på disse runder.
• Eliten har spillet i weekenden. Dameholdet er
ubesejret efter 2 matcher. Der er ny matchform
for herrerne. Der spilles nu også Fourball. Der
skal evalueres efter årets matcher.
2. Div. herrer tabte begge matcher. 2. Holdet
vandt en og tabte en. Kvalifikationsholdet
spillede uafgjort.

Kasserer

• Regnskab blev udleveret og gennemgået. Der er
ingen uforudsete ændringer.
• Likviditet blev udleveret og gennemgået.
• Debitorlisten blev gennemgået og diskuteret.

Husudvalg

• Gasgrill og gasflaske står nu i ”lysthuset”.
Der skal laves et skilt med info om at der ikke må
grilles i huset.
• Golfspilleren i centrum (spørgeskema til 1/3
medlemmer) udsendes den 15. Maj.
Der skal efterlyses frivillige til at samle bolde på
rangen og evt. bunker-laug.
• Toiletbygningen ved hul 10 trænger til maling.

Begynder

• Det er svært at tiltrække nye medlemmer.
Søren
• DGU-skriftligt materiale ”Golfkørekortet” skal
genbestilles.
• Forslag om at nye medlemmer, der består
storbaneprøven skal have en mail med tilbud om
at spille med mentorerne.
Kenneth
• Banegruppen har holdt møde. Referat kommer
senere.
• Vi vil forsøge at finde frivillige til et ”bunkerlaug”. Kenneth

Baneudvalg

Søren

Rekruttering

Sekretariat

Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde

• Golfens dag: Der deltog 16. Det vides ikke hvor
mange, som faktisk er startet.
• Fyraftensgolf: Første forløb er gennemført. Der
er nu startet 7 prøvemedlemmer.
• Kvindegolf: 9 deltog i arrangementet. 4 fandt
sammen på dagen. Der forventes ca. 6
prøvemedlemmer.
• Fastholdelse: Det er svært at fastholde. Der skal
gøres bedre opmærksom på fællesskabet i
klubben. Søren skriver et brev til de, der er i
restance.
• Diskussion om hvordan vi formidler info til
begyndere. Måske via Facebook gruppe.
Brug Facebook mere målrettet.
• Nyt projekt Fyraftensgolf den 18. juni og 3 uger
frem.
• Annemette Smed og Henrik Juul forsøger at
starte et diabetes hold.
• Greenfee statistik blev udleveret. Der er ikke så
mange gæster som tidligere. Der skal laves en
statistik, som sammenligner gæster i 2017 og
2018
• Medlemsstatus blev gennemgået
• Golfspilleren i Centrum: Mange udsagn fra
gæster går igen fra sidste år. Bl.a. kritik af at der
er langt til 1. Tee og at der ikke er restauration i
klubhuset.
Nogle påpeger også ventetid på banen og man
føler, at der er medlemmer, der ikke ønsker at
lukke igennem. Søren forsøger at identificere
hvor problemerne opstår.
• Give Golfklub har 25 års jubilæum. Måske tager
Kenneth til Give for at repræsentere JGK. Vi giver
500 kr i gave og fortæller at vi holder festival og
derfor ikke kan deltage.
• Miljøundersøgelse: Der foretages
miljøundersøgelse på 10 planlagte steder på
banen i løbet af sommeren.
• Maja: Hvad sker der med broen ved hul 15/16?
De brædder, der er rådnet væk skal erstattes.
Sponsorudvalget bør tages med på råd.
mandag den 11. juni kl. 17:30

Søren

Søren

Søren

