Dagsorden
Bestyrelsesmøde den 13. januar 2016, kl. 17.30 – 20.00
Deltagere
Carsten Jensen (CJE)
Carsten Bach (CB)
Kaj Bækgaard (KB) - afbud
Christian Alstrup (CA)
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
Dette er regnskabsårets første opfølgning, hvor budgetterne er periodiseret ud på måneder og
lagt ind. Da fokus i administrationen ligger på udsendelse af kontingenter i øjeblikket, kan der
mangle enkelte posteringer i denne opgørelse. Regnskabet er dog stadig retvisende.
Kontingenter.
Der er faktureret kontingenter ud til nye medlemmer. Der har været en pæn tilgang af nye medlemmer, dog ikke helt på højde med den store tilgang i starten af sidste år.
De 537 firkløver medlemmer bidrager med 108 tkr. i adm. bidrag til HGK.
Øvrige indtægter.
Der er på nuværende tidspunkt allerede udfaktureret for 430 tkr. i sponsorater. Der mangler derfor kun 50 kr. i, at vi allerede er på hele årets budget.
Udgifter.
Omkostningerne for banedriften er væsentlig mindre end sidste år. Dette skyldes dels omk. på
baneændringerne, som vi havde sidste år, men vejrforholdene i vinter har selvfølgelig naturligt
nedsat aktivitetsniveauet og derved også omkostningerne.
Generelt er der en positiv afvigelse på flere af omkostningsgrupperne, hvilket dog forventes at
blive udlignet senere på året.
Likviditet.
Likviditeten ser overordentlig positiv ud med et indestående på knap 1 mill, kr. hvor vi sidste år
på samme tid havde et træk på kassekreditten.
Konklusion.
I modsætning til sidste år, så har omkostningen på banen i årets første kvartal holdt sig på budgettet og betydeligt under sidste år. De øvrige omkostninger har også holdt sig på et lavt niveau i
perioden.
Det er også den eneste konklusion, vi kan drage i øjeblikket. Den væsentligste parameter for
årets samlede resultat bliver kontingent udskrivningen i næste uge.
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b. Medlemssituation
Ved årsskiftet er der en tilbagegang i aktive medlemmer på i alt 27, men allerede start januar er
der kommet nye til. Vi tror fortsat ikke på så stor tilgang som sidste år, men har også budgetteret ud fra det.
c. Sponsorsituation
ABC Ikast ny sponsor; har stillet buggy til rådighed for udlejning.
Vistisen+Lunde ny skiltesponsor.
EDC Herning ny sponsor med EDC lounge. Mere om det projekt senere.
Midtgaard farver også på vej og det samme er Hedegaard Biler.
Generelt en positiv sponsorsituation.
4.

Vision 2020
CA
Visionsudvalget har holdt møde hvor ønskerne er gennemgået og sorteret. Enkelte ønsker kan
være urealistiske, men generelt er der åbenhed for alt.
Alle ønsker sendes videre til behandling i diverse udvalg og Klubber-i-klubben.
Fælles for disse er, at de i høj grad er ansvarlige for vores klubliv og udvikling af vores klub som
sådan. Dog er kun udvalgene decideret budgetansvarlige.

-

-

Disse får følgende opgave;
Med ønskerne fra visionsprocessen + ønskerne fra udvalget selv, skal udvalget udarbejde en
plan, der understøtter visionen for klubben
Planen skal indeholde en
o 2016-plan, med beskrivelse af tiltag og eventuelt nødvendige økonomi (for udvalgenes
vedkommende)
o 2017-2020, plan, der groft ridser øvrige tiltag frem, der forventes (men ikke garanteres)
Planen skal afleveres til bestyrelsen senest 19. marts 2016
Udvalgene skal derfor overveje at afholde et udvalgsmøde/klub-i-klub møde i februar/marts
med visionsarbejdet på dagsordenen.
CA udarbejder en skabelon for udviklingsplanen, der skal afleveres til bestyrelsen
Materialet sendes til dem i uge 2.
Bestyrelsen gennemgik de punkter hvor de er involveret direkte og bestyrelsens kommentarer
sendes med ud til udvalgs- og klub-i-klubben formænd.

5.

Info fra Golfmanager
BWM
Golf for alle den 26. – 28. februar
- Ole, Lissi og Peter er med i en arbejdsgruppe sammen med Mads, der arrangerer de 3 dage;
første møde den 1. februar 2016.
Golfens Dag den 17. april
- Michael Handberg og Mads Riis kaldes til møde vedr. Golfens Dag.
Dejbjerg Golfklub fritspilsaftale 2016
- Afventer svar fra Dejbjerg
Repræsentantskabsmøde i DGU den 18. – 19. marts.
- CJ og CB deltager.

6.

Næste møde
Mandag den 7. marts kl. 18.00

7.

Eventuelt
Firkløver blev taget op til drøftelse. Alle er meget positive for Firkløver samarbejdet og der er
enighed at det skal forstærkes fremover.
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Måske gennem 3 – 5 årige aftaler samt fælles markedsføring.
Vi vil tage det op med de øvrige Firkløverklubber.

Mødekalender










Mandag den 25. april – ny dato
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
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