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

Mandag den 9. juli 2018 kl. 17.30
Klubhuset
Søren Porsbøl

Mødedeltagere:

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

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

Beslutningspunkter

• Virksomhedsplan. Tages op senere.
• Maling af golfudstyr. Leif maler begyndersættene
så det er let at sortere.
• Bunkerlaug og maling af toiletbygninger. Ingen
har meldt sig til arbejdet. Tages op når vi kender
keeper-situationen.
• Der afholdes et møde med seniorklubben. Der
efterlyses en dagsorden / spørgsmål, som ønskes
besvaret.
• En liste over frivillige skal revideres.
• Claus: Overvej en banens dag om sommeren.
Opgaverne skal beskrives konkret.
• Claus: Esbjerg Golfklub har symboler med toilet,
klokke, lynskur og tid på scorekortene.
Søren undersøger om vi kan gøre det.
• Hvad kan vi gøre over for medlemmer/spillere,
som undlader at bestille og eller bekræfte
starttider i golfbox.
Vi undersøger problemet og overvejer om der
skal gøres mere. Søren har lavet morgenkontrol
og har bedt spillere om at bestille tid og
bekræfte i klubhuset. Søren og Finn laver
tilfældige kontrolture om aftenen.
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Aktion

Leif

Søren
Søren/Finn

Søren

Søren

Orienteringspunkter
Formanden

• Intet nyt

Næsteformand
Junior-Elite

• Der er ikke elite-træning i sommerferie perioden.
Men til gengæld spilles der Baune Elite tour
henover sommeren.
• Juniortræning holder sommerferie. Juniorerne
opfordres dog til at komme ud og spille/træne til
trods for sommerferie.
• Afventer lønregnskab. Regnskabet eftersendes
når løntallene foreligger.

Kasserer

Husudvalg

Begynder

• Der efterlyses en ung, der kan tage sig af
rengøring onsdag og lørdag. Maja kan kontaktes.
• Børge Rudolf stopper som ”havemand ved
klubhuset” den 31. Oktober. Hvem kan vi finde
som afløser?
Der laves en beskrivelse af opgaven og forventet
timeforbrug.
• Den årlig match på stor bane blev gennemført
med 65 deltagere. Ældresagsmedlemmer deltog
også og flere har efterfølgende været til
storbaneprøve.
• Der er stadig god opbakning til
onsdagsmatcherne.

Baneudvalg

• Der skal planlægges afsked med Kristoffer.
• Små flag med henvisning til hvor på greens
hullerne er placeret ER bestilt.
• Hul 14: Sidste træ i højre før green skal måske
fældes.

Rekruttering

• Fyraftensgolf: 2. Sæson er afsluttet med 5
deltagere. 4 forventes at melde sig ind.
Nyt hold forventes i løbet af august.
• Ældresags-golf: Ny opstart den 6. August.
Der har været et godt opstartsmøde.
• Spil med dag den 29. Juli. Der er lavet flyers til
husstandsomdeling. Der annonceres på sociale
medier, på hjemmesiden mv.
• Ivan efterlyser flere ideer til at få flere nye
medlemmer. Overvej et møde med DGUkonsulent.
• Overvej at invitere firmaer og foreninger til at

Maja

Kenneth

Ivan

deltage i arrangementer.
• Til sponsormatcher kan man invitere ikke golfere
hos sponsorvirksomhederne til et arrangement
på par-3 banen.
Sekretariat

Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde

• Greenfee statistik. Blev udleveret
• Medlemsstatus. Blev udleveret
• Golfspilleren i Centrum.
Flere gæster har nævnt, at det er svært at finde
rundt på banen. Kritik af Next tee skilte.
Det blev besluttet, at gøre skiltningen tydeligere
efter hul 4 og efter hul 15.
Bedre skilt ved P-pladsen ved hul 1 skal hjælpe
Søren
med at vise at man ikke skal parkere her, men
køre ned til klubhuset
• Hvide pæle / røde pæle står flere steder langt fra
hinanden og det kan være svært at vurdere om
bolden er ude eller inde. Kenneth beder
greenkeeperne om at sørge for at man kan se
mellem hver pæl.
• Foreløbigt indtryk af ”billigmåneden”
De første 8 dage har vi haft 289 greenfee gæster.
Der køres baneservice de fleste dage. Indimellem
grilles med god omsætning.
• Leif: Har talt med en fra Skanderborg GK, som
fortæller, at der sættes refleks på stangen så det
er lettere at finde afstand med kikkert. Undersøg
hvad det koster.
• Drone: Banen er filmet, men projektet skal
bearbejdes så den er klar til hjemmesiden i løbet
af året. John er tovholder.
• Claus har en ide: Lav små simple videoer, som
kan ”sælge” klubben. Overvej hvem der kan lave
det. Måske nogle skoleelever, som laver
videoprojekt.
• Golfbiler. Der skal laves en oversigt over hvor
ofte bilerne er udlejet. På et senere møde skal
der tales om fremtidigt behov for golfbiler.
• Kenneth: Er det nødvendigt at have skiltene med
baneguide på banen? Spørgsmålet skal
diskuteres senere.
Mandag den 6.8. kl. 17:30

Kenneth
John

Rasmus/Søren

