Referat
Bestyrelsesmøde den 7. marts 2015, kl. 18.00 – 20.00
Deltagere
Carsten Jensen (CJE)
Carsten Bach (CB)
Kaj Bækgaard (KB)
Christian Alstrup (CA) - afbud
Lissi Bank Lassen (LBL)
Viggo Mølholm (VM)
Peter Dalsgaard (PD)
Michael Handberg (MH)
Ole Ørum-Petersen (OØP)
Bo West Møller (BWM) – Golfmanager
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer.

CJE

2.

Underskrivning af referat fra sidste møde
Underskrevet uden kommentarer.

CJE

3.

Økonomi
KB
a. Regnskab og likviditet
Kontingentopgørelse:
Denne viser, at vi er 45 tkr. over hele årsbudgettet. Der forventes stadig flere indmeldelser; specielt ved sæson start og der kommer yderligere indtægt fra begynderholdene i løbet af året. Men
usikkerheden ligger stadig i, at vi pr. d.d. stadig har for 447 tkr. overforfaldne kontingenter, hvor
nogle af dem vil udmønte sig i krediteringer som følge af udmeldinger.
Hvis ikke de fremtidige udmeldinger fra nu og frem overstiger nye tilmeldinger med mere end 45
tkr. så når vi årsbudgettet.
Øvrige indtægter:
Der har ikke været helt den samme tilgang af nye medlemmer i forhold til sidste år, derfor er vi
lidt efter budgettet på indskud.
På sponsor indtægter er vi allerede 58 tkr. over hele årets budget
Udgifter:
På omkostningssiden følger vi stadig budgettet næsten på kroner, med små afvigelser på enkelte
undergrupper.
Likviditet:
Likviditeten udvikler sig stadig positivt. Med en positiv beholdning på 5.1 mill. kr. med udgangen
af februar måned er vi stadig over en mill. kr. over sidste års beholdning.
Konklusion:
Kontingent indtægterne ser stadig ud til, at kunne nå budgettet, dog ser det ud til, at ny tilgang i
år har været stagneret i forhold til sidste år.
Det blev diskuteret hvorledes vi får alle medlemmer til at betale til tiden. Der er desværre ikke en
universal løsning, men det er vigtigt at vi igen i god tid gør opmærksom på at det snart er tid at
vi udsender kontingentopkrævning og, at det derfor er en god ide og stor hjælp, at man giver tilkende om man fortsat vil være medlem og er i den rigtige medlemskategori, således at klubben
kan spare tid og penge på ikke at opkræve medlemmer, der alligevel skal udmeldes eller skifte
kategori. Ligeledes bruges der uforholdsmæssigt mange ressourcer på at rykke for betaling hos
medlemmer.
b. Medlemssituation
29/2 2016:
total 1.382/aktive 1.101/fuldtid 820
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28/2 2015:
Firkløver 556

total 1.369/aktive 1.106/fuldtid 834

c. Sponsorsituation
Bjarne Nielsen A/S ny sponsor hul 3
Hedegaard Biler ny sponsor hul 7.
4.

Info fra Golfmanager
BWM
Status Ferie for alle
• OK messe, der igen gav mange besøg fra egne medlemmer.
• Der sælges desværre ikke mange af vores tilbud; vi mangler hytterne som i Hjarbæk.
• Men vi er der igen næste år, hvor det er den 24. – 26. februar.
Status Åbent hus
• 500 udleverede bagmærker
• 300 besøgende
• Godt tiltag med klubber-i-klubben og kaninudvalg
• I 2017 bedre info vedr. mad; måske brunch fra kl. 10.00
• Og ingen andre gæster i restauranten den dag
Frivillig status
Vi har i dag etableret en række udvalg ud over KiK og øvrige udvalg som bestyrelse, junior, kanin- og turneringsudvalg.
Det er:
 Sølaug
 Flislaug
 Beplantningsudvalg
 Klub-og bane ”hygiejne” laug
Klub-og bane laug skal hjælpe med opgaver som rengøring af bænke m.m., luge bede, tømme
skraldespande og andre opgaver der er vigtige for os at få gjort, men som er tidskrævende for
greenkeeperstaben.
Den traditionelle oprydningsdag/turnering afholdes ikke i 2016; i stedet udvides udvalgsturneringen til at alle der arbejder frivilligt i klubben kan tilmelde sig.
Dejbjerg og Firkløver
Dejbjerg vil ikke lave fritspilsordning i 2016, men fortsat gerne med i Firkløver i 2017.
Vi vil arbejde på at sikre Firkløversamarbejdet over en længere periode. Dette foreslås de øvrige
klubber i forbindelse med evalueringsmøde i efteråret.
Repræsentantskabsmøde i DGU den 18. – 19. marts
Carsten Bach og Carsten Jensen deltager; Bo West Møller er forhindret i år.
Der er flg. indlæg på repræsentantskabsmødet:
 Temamødet fredag
o Bestyrelsesarbejdet i en golfklub samt
o Træningsmiljøer.
 Repræsentantskabsmødet lørdag
o Indlæg om golfsportens samfundsværdi samt
o Seneste nyt fra DGU
I dagsorden lørdag er der bl.a. flg. punkter:
 Evaluering af fleks medlemskaber
 Kontingentstigning – kr. 3,- (kr. 155,-)
o Det er pt. + kr. 3.303,- for HGK
 Valg til bestyrelsen
o Ingen nye kandidater
Se hele programmet på
http://www.dgu-golf.dk/klubledelse-og-drift/klubnyt/2016/uge-8/indkaldelse-til-tema--ogrepraesentantskabsmoede-2016
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Golfens Dag den 17. april.
Udvalg hvor begynderudvalget samt træner indgår etableres.
Holdes som Åbent Hus, hvor det ikke kun er golfen der er i fokus.
Vi inviterer gæster og opfordrer medlemmer til at medbringe venner og bekendte, der ønsker at
stifte bekendtskab med golf.
Nøgletal fra DGU – svar fra Jonas Meyer
• HGK:
Offentligt tilskud kr. 25.463 samt øvrige tilskud kr. 80.000 lægges sammen = kr. 105.463
• Landsgennemsnit = kr. 128.975
Fejl i indberetning gør at de 2 tal der ikke harmonerer. Strammes op ved næste indberetning.
HGK ErhvervsGolf
Invitation til intromøde Herning Golf Klub ErhvervsGolf.
• Herning Golf Klub starter en erhvervsklub op, hvor netværk, socialt samvær og golf er
nøgleordene.
• Vi vil gerne invitere vores sponsorer og nye sponsorer
Program intromøde:
• 18.00
Velkomst ved Golfmanager Bo West Møller
• 18.15
Indlæg vedr. HGK ErhvervsGolf fra:
– Viggo Mølholm, BoConcept og bestyrelsen HGK
– Lars Mikkelsen, Pensionsgruppen og sponsor i Herning
Golf Klub
– Thomas Nørret, direktør Lyngbygaard Golf
– Lars Bisgaard, Bravida, bestyrelsen Lyngbygaard Golf og sponsor i HGK.
• 18.45
Præsentation af program HGK ErhvervsGolf 2016
• 19.15
Biksemad
• 20.00
Præsentation af ErhvervsGolf aftale 2016
• 20.30
Tegning af ErhvervsGolf aftaler 2016
• 21.00
Tak for i dag.
Udkast til indhold ErhvervsGolf pakken:

Medlemskab for 2 personer

Eagle

Birdie

13.000

9.000

x

Medlemskab for 1 person
Deltagelse i ErhvervsGolf arrangementer

x
x

10 greenfee

x
x

15 greenfee

x

2 Clinics med PGA Pro

x

x

Deltagelse i ErhvervsGolf mesterskab

x

x

Deltagelse i HGK sponsorturnering

x

x

Fri benyttelse af HGK lokaler (skal bookes ved Golfcafé)

x

x

Medbestemmende ved valg af årligt HGK projekt

x

x

Tilskud til ungdomsarbejde i HGK, kr. 1.000

x

x

Michael Handberg har designet et flot logo til ErhvervsGolf:
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Efter gode drøftelser var der enighed i at der arbejdes videre med idéen, budget færdiggøres og
Intromøde afholdes snarest muligt.
19. hul
Bo opfordrede til at alle læser http://www.19hul.dk/er-det-paa-tide-at-nytaenke-definitionen-afgolfklub/ - et spændende skriv med mange sjove og anderledes idéer. Ikke alle vil blive en del af
klubben, med det er god inspiration når vi skal nytænke.
5.

Næste møde
Mandag den 25. april kl. 17.00

6.

Info fra udvalg
Alle
a. Baneudvalget – CB
Vandplan II; møde med kommunen den 9. marts 2016
Vandplan II blev drøftet og spørgsmål og idéer tages med til møde med kommunen. Grundidéen
er at fortsætte det gode samarbejde med Herning Kommune og fortsat sikre vi har en spilbar bane uagtet den megen nedbør, det høje grundvand og de besværlige jordbundsforhold.
Vi vil bruge vandet konstruktivt hvor muligt og arbejde ud fra det.
Ellers er der flere projekter i gang: fliser ned til og i runddel, flis og fældning samt oprydning af
træer, bunkers hul 3 færdiggøres, bunker hul 16 tildækkes, teested hul 15 færdiggøres.
Greenkeeperassistenterne Ulrik og Jimmi starter den 14. marts og Kristian efter påske.
Det er målet at åbne Parkbanen til påske, hvis vejret vil være med.
b. Banekontroludvalget- CB
Der er netop holdt forårsmøde og der er ikke mindre end 19 frivillige der er med i 2016. Meget
flot.
Som nyt tiltag vil der weekend og helligdage være starter ved hul 1. Det skal være med til at sikre et godt flow på banen og give lidt ekstra service inden starten på runden.
c. Juniorudvalget – BWM
Det er besluttet at starte juniorsæsonen med Åbent hus den 2. april, hvor alle nuværende juniorer kan invitere familie, venner og klassekammerater. Medlemmer i klubben kan tage børn og
børnebørn med, og der annonceres i Herning Folkeblad samt i radio, hvor alle mellem 6 – 18 år er
velkomne.
På dagen serveres der grillpølser, is og sodavand og der vil være snakgolf, minigolf, og meget
mere for de forhåbentlig mange unge der møder frem.
Der arbejdes fortsat med skoler, og Kai Hartmeyer, TV Midt Vest har meldt sin ankomst for at
skrive om juniorgolf og skolegolf.
d. Eliteudvalget – BWM
Eliten starter sommertræningen den 12. marts. De er bedt deltage i Handelsbankens åbningsturnering og flere er allerede tilmeldt.
e. Begynderudvalget – MH
Et stort hold 1 starter den 2. – 3. april. 48 er tilmeldt, heraf 8 fra 2015 der skal færdiggøre forløbet. Det er meget positivt, men kræver ekstra træningstimer.
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Rekrutteringen er sket via markedsføring i Herning Folkeblad, radio, Facebook og mund til mund.
Vores begynderforløb har et godt ry og det gør at flere kommer for at lære golf ordentligt – og ikke på et weekendkursus.
Begynderudvalget 2016 er identisk med 2015; et godt udvalg med god kemi og forståelse for opgaven.
f.
Kaninudvalget – PD
Udvalget er i 2016 suppleret med Erik Mikkelsen og Margit Buskov.
Der holdes markøraften den 31. marts, hvor både nye og gamle markører inviteres til en aften,
hvor også Lars Klode deltager. Han vil fortælle om de nye regler.
Der er lavet en lille informativ folder vedr. kanin som udleveres til alle nye på begynderholdet når
tid er. Den vil samtidig være at finde i greenfeerummet.
g. Turneringsudvalget – CJ
Der er hjælperaften den 10. marts, hvor hjælperne til de forskellige turneringer fordeles.
Handelsbankens åbningsturnering er den 10. april, og der plejer at være fuldt hus så tilmeld jer
nu.
h. Kommunikationsudvalget – CA
Årsskriftet er færdiggjort og resultatet er godt. Det har været en god arbejdsproces.
Bent Green har som vanligt lagt et stort stykke arbejde i årsskriftet og været tovholde på mange
artikler. BG har meldt ud han gerne vil drosle lidt ned, så der skal tidligt laves en plan for arbejdet med årsskriftet 2017.
Måske går der en eller to skribenter rundt der ude?
i.
Planteudvalg – LBL
Der er mange gode planer, men er skal også være penge til dem. Lige nu ventes der på at de i
vinter plantede blomsterløg begynder at komme frem. Det bliver et flot syn når det sker.
j.
Visionsudvalg – CA
Processen er i gang og de forskellige udvalg arbejder med de mange idéer. De første udvalg har
allerede meldt retur med deres Vision.
Næste møde i processen er når Visionsudvalget mødes den 25. april 2016.
7.

Eventuelt
Der er 2 nye radiospot på vej; en med invitation til Åbent hus for juniorer den 2. april og en med
invitation til begynderhold II den 7. – 8. maj.
Viasat
Der er spurgt til hvorfor vi ikke har Viasat. BWM har undersøgt prisen igen og for at kunne vise
golf og fodbold i 6 måneder skal vi betale kr. 17.064,Det er der enighed om at vi ikke vil betale, så med mindre en sponsor vil være med, så ……

Mødekalender









Onsdag den 8. juni
Mandag den 20. juni - personale/bestyrelses golf
Onsdag den 10. august
Søndag den 25. september - golf m/partner
Tirsdag den 27. september
Onsdag den 14. november
Torsdag den 24. november - Generalforsamling
Tirsdag den 29. november

13. marts 2016

Side 5

