Referat
Bestyrelsesmøde den 10. august 2016, kl. 17.00 – 20.00
Deltagere
Carsten Jensen (CJE)
Carsten Bach (CB)
Kaj Bækgaard (KB)
Christian Alstrup (CA)
Lissi Bank Lassen (LBL)
Viggo Mølholm (VM)
Peter Dalsgaard (PD)
Michael Handberg (MH) - afbud
Ole Ørum-Petersen (OØP)
Bo West Møller (BWM) – Golfmanager
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer.

CJE

2.

Underskrivning af referat fra sidste møde
Godkendt uden kommentarer.

CJE

3.

Økonomi
KB
a. Regnskab og likviditet
- Indtægter:
- Kontingent er 100 tkr. over budget for hele året og indskud kun 14 tkr. i manko til årsbudgettet
- Sponsorer er 120 tkr. over års budget..
- Greenfee er 138 tkr. fra budget, men dog flot indtægt i juli på kr. 112 tkr.
- Resultat ÅTD pt. 353 tkr. foran budget.
- Omkostninger:
- Banen og øvrige omkostninger er på budget.
- På Klubhus er der stadig besparelse på 137 tkr. til budget
- Total omk. for ÅTD er 50 tkr. under budget
Der udarbejdes en oversigt over projekter vi kan investere i; f.eks. nyt udslagshus på drivingrange, nye teesteder i forbindelse med ønsket om mål frem for farver på teestederne, par 3
bane med 9 huller, bunkers etc. – prioriteres på næste bestyrelsesmøde med budget.
b.

Medlemssituation
Aktive:
1.153
Fleks:
114
Firkløver:
600
Vedr. Firkløver kontakter BWM Gives formand Keld Juhl for snarligt møde vedr. Firkløver
2017 og frem. Inden mødet bedes Firkløverklubberne sende deres ønsker og tanker for det
fremtidige samarbejde.

c.
-

Sponsorsituation
ErhvervsGolf tager fredag – lørdag på tur til Gut Apeldör. Der er 24 deltagere.
Ved at sælge nye buggys, på en aftale der gør at de er omkostningsneutrale over en periode
på 3 år.
Gentegning af sponsoraftaler vil ske slut august og i september.

16. august 2016

Side 1

4.

Valg til bestyrelsen 2016/2017
a. På valg til bestyrelsen er:
Carsten Jensen, Viggo Mølholm, Lissi Bank Lassen og Christian Alstrup
De modtager alle genvalg.
b. På valg som suppleant er:
Michael Handberg og Ole Ørum-Petersen
De modtager begge genvalg.

CJE

5.

Info fra Golfmanager
BWM
- Uge 29
- Med 829 greenfee gæster og 717 medlemmer på banen var det igen en god uge. Golfcaféen
solgte biksemad m.m. og Golfstore havde flot omsætning. Vil blive gentaget i 2017, men til
kr. 53,-.
- Golfcaféen
- Der er indrykket stillingsannonce i Herning Folkeblad med deadline for ansøgninger den 31/8
2016.
- Golfspilleren i Centrum
- Der er tilkøbt ny benchmarking hvor vi sammenligner os med baner lig vores Parkbane og
baner med restaurant lig vores. Det giver et bedre sammenligningsgrundlag.
- Anbefalinger til god klubdrift
- FU har gennemgået DGU´s anbefalinger til god klubdrift, og glæder sig over at vi i HGK har
implementeret langt de fleste anbefalinger. Dem vi IKKE har styr på, vil vi implementere eller
tage op på et kommende bestyrelsesmøde, hvor det besluttes hvordan vi tager hånd om det.

6.

Etablering af permanent toilet på Parkbanen
Der har i mange år været efterspørgsel på et ordentligt toilet på banen. Trods flere forsøg er det
ikke lykkedes at finde en god løsning på dette behov. Vi mangler et banetoilet - både for at tilgodese medlemmers behov, og for at skabe en endnu bedre oplevelse for gæster, hvor etablering
af et ordentligt banetoilet ganske givet vil løfte indtrykket af banen.
CA foreslår, at vi nedsætter et midlertidigt udvalg, der udelukkende fokuserer på at finde og implementere en permanent løsning på et bane-toilet. CA foreslår, at udvalget skal bestå af et eller
to bestyrelsesmedlemmer samt en række andre frivillige, der ønsker at arbejde for en sådan løsning. Vi kan via Facebook og nyhedsbrev annoncere efter frivillige, der vil give en hånd med omkring etablering af et banetoilet. Og gerne frivillige, der har gode ideer til hvordan vi kan løse de
udfordringer, der er forbundet med etablering af et permanent banetoilet, f.eks.
- hvor skal det placeres?
- hvordan skal det indrettes?
- hvordan skal byggeriet finansieres?
- hvordan sikrer vi en løbende rengøring, der økonomisk er til at håndtere for klubben?
- er der muligheder for at samarbejde med Herning Kommune omkring etablering eller rengøring?
- er der muligheder for at samarbejde med kolonihaven, som sikkert også har et lignende behov
for toilet?
- skal toilettet have adgangsbegrænsning? Videoovervågning? løbende opsyn af Securitas?
Målet for udvalget er at udvikle en løsning, inkl. etablerings- og driftsøkonomi, og forelægge dette til beslutning for bestyrelsen inden udgangen af 2016. Der sigtes efter etablering i 2017.
Der er bred enighed at det er vigtigt med et toilet på banen og et udvalg bestående af Peter
Dalsgaard, Lissi Bank Lassen og Carsten Bach blev nedsat. Udvalget inddrager frivillige medlemmer i det omfang det er hensigtsmæssigt.

7.

Info fra udvalg
Alle
a. Baneudvalget – CB
- Der klippes og klippes og græsset gror og gror. Så der kræves meget af greenkeeperstaben.
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-

Det er glædeligt at Viggo Sørensen (trimmer) og Carsten Christensen (bunkers) har meldt sig
som frivillig hjælp de næste måneder. Og der er opgaver til flere, så meld jer gerne.
Projektet ved kuplen på den gamle terrasse sker lidt før planlagt, men det er nu der var hjælp
at hente fra 3 høje anlæg samt Herningsholm Erhvervsskole. Der bliver plads til 3 – 4 golfbiler. Halvtaget designes så det passer bedst muligt i forhold til kuplens unikke arkitektur.
Den grønne hal ved greenkeeepergård skal fremover benyttes til maskiner m.m. De bagskabe
der findes der forbliver foreløbigt.
Det etableres i vinterperioden et rum til eget slibeanlæg.
Vedr. vandplan II er der møde med Herning Kommune den 17/8 2016, hvor VM og BWM mødes med bl.a. Eva Kanstrup om det videre forløb.
Der er enighed i at 1. prioritet er jord på hul 16 og hul 18.
Desværre fik vi ikke så meget jord som vi havde håbet, da der var nogle, der trodsede parkeringsforbuddet og parkerede på afspærrede areal, der skulle benyttes til skulle benyttes til aflæsning, inden det skulle flyttes ind på banen. Vi skal derfor ud og købe ekstra jord – ærgerligt.

b. Banekontroludvalget- CB
- Det kører i en god rytme med mange gode hjælpere.
c.
-

Juniorudvalget – BWM
De har netop afholdt juniorlejr med 20 deltagere og flot forældrehjælp. Der er flot fremmøde
til træning og det er et godt kammeratskab.

d. Eliteudvalget – BWM
- De spiller de 2 sidste kampe i weekenden den 13. – 14. august; desværre er der ikke oprykninger på vej.
e. Begynderudvalget – MH
- Begynderhold 3 starter den 20. – 21. august og der forventes 20 – 25 deltagere.
- De fleste fra Begynderhold I og II er igennem og har meldt sig ind.
f.
-

-

Kaninudvalget – PD
Synes ikke de kan stå inde for ændringen fra 5 til 3 kaninrunder for at få DGU-kort. De mener
at flere har behov for mere spilletræning og derfor bør vi tage en snak om det. BWM kalder til
møde mellem Begynder og Kaninudvalg for at sikre en fornuftig løsning, der giver de nye
golfspillere den bedst mulige oplevelse.
Samtidig evalueres sæsonen.
BWM ønsker at der etableres en række mentorer til nye der har brug for lidt mere hjælp til
golf. Tages også op på mødet.

g. Turneringsudvalget – CJ
- De fleste turneringer er afviklet, og de fleste med flotte deltagertal. Sidst Golfstore/Golfcafé
Open med 88 deltagere. Næste turnering er Optiker Frank hvor der normalt er fuldtegnet.
- CB og PD hører fra flere at de synes turneringerne er dyre. BWM fortalte at flere turneringer
er billigere i år end sidste år, men emnet tages op i Turneringsudvalgets evaluering af året.
h. Kommunikationsudvalget – CA
- Næste møde er den 12/9.

8.

i.
-

Planteudvalg – LBL
Ikke noget nyt.

j.
-

Visionsudvalg – CA
Der inviteres til Visionsmøde for medlemmer den 12/9 kl. 19.00 og for ansatte den 26/9 kl.
16.00.

Næste møde
16. august 2016
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Torsdag den 29. september kl. 17.00
9.

Eventuelt
Tilmelding bestyrelsesgolf med partner søndag den 25. september
- Alle er meldt til.

Mødekalender






Søndag den 25. september - golf m/partner
Torsdag den 29. september
Onsdag den 14. november
Torsdag den 24. november - Generalforsamling
Tirsdag den 29. november
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