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

Mandag den 11. juni 2018 kl. 17.30
Klubhuset
Søren Porsbøl

Mødedeltagere:

John Sahlertz
Claus Kristiansen
Kenneth R. Pedersen
Leif Bo Geisler
Maja V. Andersen
Ivan Thorsen
Søren Porsbøl

Afbud:
Dagsorden
Godkendelse af referat
fra sidste møde

Grethe Espesen
Referat
• Godkendt

Opfølgning på sidste
referat

Beslutningspunkter

06/2018

• Virksomhedsplan: Søren sender dokumenterne
vedr. udvalg til bestyrelsen.
• Klage fra naboer ved hul 6 er lukket. Der har ikke
været støjgener siden.
• Tilbageløbssikring i køkken og keepergården er
installeret.
• Klubmesterskab i hulspil: Der har ikke været stor
tilslutning. Overvej hvordan vi får flere deltagere
næste år. Der er ingen kvinder tilmeldt.
• Maling af begyndergolfudstyr. Ivan har købt
spraymaling og Leif maler sættene. Det bliver
dermed mindre tidskrævende og lettere at
sortere begyndersættene. Der indkøbes et
juniorsæt og et ekstra voksen begyndersæt.
• Rasmus og Søren skal arbejde videre på planen
for overdragelse af sekretærfunktionen.
• Lav et skilt med at grillen ikke må bruges inde i
”rygehuset”.
• Bunkerlaug. Kenneth har snakket med Finn om at
finde frivillige til et bunkerlaug. Der er endnu ikke
nyt i sagen.
• Skal vi fremover kunne bruge vandværksvand til
vanding på banen. Hvis ja, kræver det en

Aktion

John

Søren

Søren
Søren
Søren

investering på omkring 50.000 kr. til en
tilbageløbssikring, så vand fra boringen ikke kan
løbe ud i vandværkets rør.
Det blev besluttet, at forbindelsen til vandværket Søren
blændes af. Når/hvis der bliver behov for det, kan
der installeres en tilbageløbssikring og så der kan
bruges vand fra vandværket.
• Tilbud på etablering af fiberforbindelse fra
Søren
STOFA.
Det blev besluttet, at der skal etableres 100/100
Mbit/s forbindelse. Vi skal bestille forbindelsen i
denne måned. Gravearbejdet påbegyndes i
området i juli og forbindelsen forventes etableret
i september.
Orienteringspunkter
Formanden

Intet at bemærke

Næsteformand
Junior-Elite

• Eliten skal spille i den kommende weekend på
hjemmebane.
• 22. Juni afholder Robert midtvejs turnering for
juniorer. Der afsluttes med hygge og grill.
• Juniorerne gør det godt og vinder ofte pokaler
med turneringer.
• I mange klubber er der generelt problemer med
at skaffe spillere nok til juniorturnerturneringer.
• Nicki vandt overbevisende Langesø Slot turnering
i weekenden.

Kasserer

• Regnskab (en oversigt blev gennemgået)
• Likviditet (en oversigt blev gennemgået)

Husudvalg

• Alice og Jan Vandal Laursen har leveret fliser, der
skal sættes op på toilettet ved hul 5. Gudmund
sætter dem op.
• Maja søger en afløser for Mikkel til rengøring i
klubhuset onsdag og lørdag. Der kan evt. laves
opslag i LS eller MS.
• Skal der plantes træer ved par-3 banen hvor
lærketræerne blev fældet? Ja – der plantes
senere.
• Planlægning af billig måneden.
De, der kan/vil hjælpe må gerne henvende sig.

Begynder

• Den 27 juni er begynderne på den lille bane
inviteret til at spille med på den store bane. Der
bliver start på næsten alle huller og efterfølgende
grill og hygge.
• Overvejer at invitere LS og MS for at introducere
deltagelse i klubberne i klubben.

Baneudvalg

• Broen hul 15/16 har skidt.
Det blev besluttet at der som en midlertidig
løsning lægges plader på hele broen.
Der arbejdes videre med et projekt som skal sikre
en langsigtet løsning.
• Der er spurgt til klipning af bakken ved hul 5. Den
er nu klippet af buskrydderne.
• Kristoffer er god til at informere om arbejdet på
banen over for medlemmerne via Facebook.
• Der er stadig nogle, der brokker sig over roughen,
men der er også medlemmer, som roser
klipningen i år, som gør det mindre risikabelt at
havne i roughen.
• I Golfspilleren i Centrum har der været kritik af
sand i bunkers. Der kan overvejes at skifte sand
næste år. Vi skal undersøge hvad det tidligere har
kostet at udskifte sand i bunkers.
• Fyraftensgolf: Genstarter. Der er opslag
forskellige steder i byen. Fortæl medlemmerne i
John
et nyhedsbrev at det er gratis at delagte.
• Kvindegolf Projektet blev gennemført og vi ved
endnu ikke hvad resultatet blev.
• Spil med dag den 29. Juli (DGU-projekt).
Medlemmer opfordres til at tage familie og
venner med i klubben.
• Greenfee statistik. I maj havde vi over 500
gæster.
• Medlemsstatus og statistik for de seneste år blev
gennemgået. Der er et fald i antal
fuldtidsmedlemmer og en stigning af
fleksmedlemmer.
• Golfspilleren i Centrum.
Der er mange kommentarer om ”langt til 1. Tee,
manglende restaurant mv. alle ting, som vi ikke
kan gøre noget ved. Men vi kan måske informere
bedre, så gæster har forståelse for hvorfor det er
sådan.

Rekruttering

Sekretariat

Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde

• Persondataloven: Der er sendt info til
medlemmer og på hjemmesiden. Intern
procedure er endnu ikke helt færdig, men der
arbejdes på sagen.
• Claus ønsker juniortees rykket længere frem, så
begyndere og juniorer får en bedre oplevelse.
• Maja: Vi mangler en maler til sommerarbejde i
klubben. Hvem kan male?
• Grundlovsdag er en hverdag. Dette skal meddeles
næste år inden dagen.
• John: Flag, der angiver pinplacering på green. Der
bliver indkøbt neutralt flag (ingen sponsor).
• Fondsudvalget har arbejdet på at beskrive
formålet med tilbygning til keepergården. Der
arbejdes videre på projektet.
Mandag den 9. juli kl. 17:30

