Referat
Bestyrelsesmøde den 29. september 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) - afbud
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
Både kontingenter og sponsorer er over års budget, mens indskud er på budget. Greenfee er
under budget, hvilket skyldes dårligt forårsvejr og flere fritspilsaftaler.
Banen holder budget og det samme gør administrationsomkostningeren. På klubhus er der
stadig besparelse på 100 tkr til budget
Likviditet er 1 mill bedre end sidste år.
Årets resultat vurderes positivt med plads til hensættelse til Vandplan II. Læs mere om
Vandplan II senere i referatet.
Trænerbudget deles op i flere nøgletal til næste møde, så det er muligt at se udviklingen på
træning og shoppen hver for sig.
b.

Budget
Omkostninger:
Administration:
- Samme bemanding samt uændrede omk. udover alm lønreg.
Banedrift:
- Samme bemanding + ekstra Greenkeeper elev
- Ikke yderligere maskininvesteringer end allerede disponeret
- Alm. drift og vedligehold af banen og maskiner på samme niveau som i år uden nogen
form for større projekter i 2017 end Vandplan II.
Klub og restaurant:
- Lille stigning i investering i restauranten som følge af ny forpagter.
Træner:
- Fortsætter med samme bemanding med 3 Pro’er samt deltids butiksassistent
- Forventer uændret samarbejde med Peter Thomsen omkring shoppen
- Forventer en mindre stigning i træner indtægterne kan dække en forventet løn regulering
af Pro’erne
Erhvervsklub:
- Forventer nettooverskud på 50 tkr.
Øvrige udvalg:
- Stort set uændret
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Indtægter:
Antal medlemmer:
- Tager udgangspunkt i medlemsopgørelse pr. 31.08.2016
- Forventer 15 % afgang lig i år
- Forventes 3 begynderhold med i alt 90 personer, hvoraf 60 fortsætter i klubben
- Forventer alm. tilgang af 50 personer med jubi rabat. Disse skal komme ud fra allerede
tilgang i efteråret, Tilgang fra begynderhold 3 i år samt alm. tilflyttere i foråret.
- Dette giver en lidt mindre medlemstal slut året end vi har nu.
Kontingenter:
- Ovenstående giver en kontingent indtægt på niveau med i år (-35 tkr.)
- Der er i budgettet lagt op til en kontingentstigning på kr. 150, svarende til 2,8 % på alle
senior grupper, og kr. 75 på øvirge grupper undtaget junior der fortsætter uændret
- Kontingent stigningen giver en ekstra indtægt på 150 tkr.
Øvrige indtægter:
- Greenfee en mindre nedgang på 20 tkr
- Sponsor indtægter reelt uændret
- Øvrige indtægter: Firkløver, Indskud, boldabonnement og skabsleje uændret
Budget blev gennemgået, spørgsmål besvaret og der var enighed. Budgettet blev godkendt til
fremlæggelse på generalforsamlingen.
c.

Medlemssituation 31/8 2016
Aktive 1176
Fleks 144
Passive 44

d.

Sponsorsituation
Velkomment il Eftex/Rafinor som ny sponsor.
Der er sendt mail til alle sponsorer der skal gentegnes, og de første har meldt positivt tilbage.

4.

Generalforsamling
CJE
a. På valg til bestyrelsen er:
- Carsten Jensen, Viggo Mølholm, Christian Alstrup og Lissi Bank Lassen og alle modtager
genvalg.
- Henrik Stigel stiller op til bestyrelsen som medlem eller suplleant.
- Kandidater på valg præsenterer sig selv ved generalforsamlingen.
- Carsten Jensen bad om input til beretningen

5.

Info fra Golfmanager
BWM
Firkløver:
- Aftalen er gentegnet og er nu løbende; dvs. en klub der ønsker at udtræde af ordningen skal
give besked med 3 måneders varsel frem mod årets udgang.
- Karens perioden Åskov, Brande og Herning imellem ophæves.
- Dejbjerg kommer med i ordningen fra 2017.
- Nye kort kan sælges fra den 1. november
- Prisen fastholdes til kr.800,Golfcaféen
- Der har været samtaler med 4 emner og der køres en runde mere. Endelig afklaring forventes
midt oktober.
Tilskud fra kommunen til Vandplan II
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-

Vi har tilsagn om et tilskud på kr. 300.000 fra Herning Kommune. Afventer endelig afklaring
på byrådsmødet den 11. oktober.
Vi stiller selv med samme beløb.
Entreprenør Jacobsen & Blindkilde har udarbejdet projekt og arbejder på at skaffe jord til projektet.
Igangsætning forventes ultimo oktober hvis alt flasker sig.

Vejret kan få indflydelse på projektet; det kan være en mulighed at hul 16 spilles til vintergreen
før eller efter sti og det kan være en mulighed at det gamle hul 9 tages i brug, for at sikre der
kan spilles 18 huller ved sæsonstart.
Målet er at der er jord på i november – hvis det kan leveres – og er vejret med os, også rullegræs.
Status toiletbygning
- PD viste tegninger frem og det blev debatteret om der skal være 2 toiletter i bygningen. Hvis
projekt og budget kan hænge sammen laves toiletbygning med 2 toiletter.
- Samtidig arbejdes der med en fond hvor der er søgt om tilskud til HandiGolf, og der kan her
komme penge så toiletbygnignen samtidg er handicapvenlig.
- Ansøgning til kommunen afsendes hurtigst muligt.
Status golfbuggy plads
- Pladsen er tæt på klar til biler og de første 2 er i stald.
- Skråningen plantes til så snart det er muligt og undertag males.
6.

Info fra udvalg
Alle
a. Baneudvalget – CB
- Ros til nye flagstænger på hul 6; skal der lys på? Solcellelamper.
- Henrik og Carsten har besøg Gut Apeldör for at høre og se hvordan de arbejder. Her er
greenkeeperne ansat 7 dage om ugen fra sæsonstart til sæsonslut uden fridage. Forhold det
er svært at byde vores folk i Danmark.
- Gut Apeldör topdresser fairways 7 gange årligt, med forventning om en bedre dræningseffekt.
Giver mange klager over sand på bolden. Det er en dyr proces hvor vi ikke kan være sikre på
effekten.
b. Banekontroludvalget- CB
- Fungerer fortsat godt. Der er kaldt til evalueringsmøde samt afslutning.
- Der er 4 nye emner, der alle har meldt sig via Golfspilleren i Centrum. De inviteres til evalueringsmødet.
- Udvalget har fået nye flotte poloer og pullovers.
c.
-

Juniorudvalget – BWM
Der er netop holdt en hyggelig afslutning med deltagelse af både børn og forældre. Der er flot
opbakning.
Pt. arbejdes der på vinteraktivitet i DGI huset lig tidligere år.

d. Eliteudvalget – BWM
- Der holdes evalueringsmøder midt oktober, hvor der også kigges frem mod en ny sæson.
- De nye puljer er klar til 2017.
- Der blev spurgt om vi skal tage mod spillere udefra, der måske forventer betaling for at være
med. Svaret er nej. Vi tager gerne mod spillere, men de skal komme af egen lyst og kan den
vej være med til at præge eliten positivt.
e. Begynderudvalget – MH
- Mollerup Golfklub har været på besøg for at få inspiration fra vores begynderforløb.
- Hold III er tæt på færdig og der er afslutningsspil den 8/10.
- Githa træder ud af udvalget og giver plads til Carina.
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f.
-

Kaninudvalget – PD
Afslutningsfesten er holdt med succes og god stemning. Lidt flere deltagere havde været fint,
men dem der var med var alle glade for initiativet.
Der holdes et evalueringsmøde begynder/kaninudvalg hvor sæsonen drøftes.

g. Turneringsudvalget – CJ
- Ny plan 2017 er under udarbejdelse, forventes klar december.
- Bravo Tour Back Tee Young Masters ændres i 2017 til en herre/dame elite turnering hvor der
spilles 54 huller. Afholdes sidste weekend i juli.
h. Kommunikationsudvalget – CA
- Intet nyt; det kører planmæssigt med årsskiftet med gode skribenter der allerede nu arbejder
aktivt.
i.
j.
-

Planteudvalg – LBL
Der plantes Hortensia på de 2 øer, skråningen ved kuplen tilplantes og der kommer nye
blomsterløg ud på banen – steder hvor der ikke skal klippes græs til foråret.
Onsdagsherrer har givet tilsagn om penge til frugttræer der skal i jorden ved gammel green
hul 8.
Visionsudvalg – CA
Der er netop afholdt møde for alle medlemmer hvor der kom 40 – 45 nye ideer frem. Det følges op med et møde for ansatte hvor de nye ideer gennemgås og nye ideer fra de ansatte
samles op.

7.

Næste møde
Onsdag, den 14. november, kl. 17.00

8.

Eventuelt
Der er tidligere kørt en konkurrence hvor der blev stillet forsalg om navne til de 18 huller. Vi følger op og udsender igen.

Mødekalender




Onsdag den 14. november
Torsdag den 24. november - Generalforsamling
Tirsdag den 29. november
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