Referat
Bestyrelsesmøde den 29. november 2016, kl. 17.00 – 20.00
Deltagere
Carsten Jensen (CJE)
Carsten Bach (CB)
Kaj Bækgaard (KB)
Christian Alstrup (CA)
Lissi Bank Lassen (LBL) - afbud
Henrik Stigel (HS)
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.

Generalforsamling
CJE
Der var tilfredshed med generalforsamlingen. Blev afviklet med flot accept af kontingentstigning.
Beretningen blev drøftet; kan måske være lidt kortere. Vi må forvente at de der kommer, har læst den udsendte beretning, og derfor er informeret om det der er sket. Derfor også fint at beretningen ser på det der er sket efter udsendelse og det der sker fremefter.
Måske skal der på generalforsamlingen være tid til info. Kan være hvor Chefgreenkeeper, PRO og Golfmanager fortæller om året og hvad der skal ske. Enighed i at det er en
spændende idé der måske kan trække flere til.
Vi skal have lavet en plan der tydeligt viser hvilke møder vi holder for medlemmerne
gennem året. Medlemsmøder, Visionsmøder, Generalforsamling. Plan og idé tages op på
næste bestyrelsesmøde.
a.

Konstituering

Bestyrelsen blev konstitueret som flg.:
Carsten Jensen
Carsten Bach
Kaj Bækgaard
Christian Alstrup
Lissi Bank Lassen
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Formand, Forretningsudvalg, Regeludvalg, Handicapudvalg
Næstformand, Forretningsudvalg, Baneudvalgsformand, Banekontrol-og serviceudvalg
Økonomiansvarlig, Forretningsudvalg, Baneudvalg
Kommunikationsudvalg og Visionsudvalg
Husudvalg, Planteudvalg, Visionsudvalg
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Peter Dalsgaard
Henrik Stigel
Michael Handberg
Ole Ørum-Petersen

Sponsorer, ad hoc
Sponsorer, Kaninudvalg, Klubber i klubben
Begynderudvalg
Turneringsudvalg, Sportsudvalg

Michael Handberg har fortsat ansvaret for Begynderudvalget.
Ole Ørum-Petersen har fået ansvar for Sportsudvalget, hvor han samarbejder med
Sportschef/PRO Mads Riis.
4.

Økonomi
a. Regnskab og likviditet

KB

KB viste en række slides der viste udviklingen i klubben de sidste år. Det viste bl.a. at
indtægter og omkostninger følges ad gennem tid.
Medlemsudvikling 1997 – 2016:
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Udvikling i indtægter 2007 – 2016:
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Indtægtsfordeling 2016:

Udvikling i udgifter 2007 – 2016:
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Omkostningsfordeling 2007 > 2016:

5.

b.

Medlemssituation pr. 28. november:
1198 aktive - 30 er ude ved årsskiftet
115 fleks - 5 er ude ved årsskiftet
41 passive

c.

Sponsorsituation
Intet nyt

Info fra Golfmanager
BWM
Golfcaféen
- Børge Jensen er begyndt at få kalenderen på plads, der er møder med Steen, Bodil
og Henrietta.
- En plan for møder med klubber-i-klubben og udvalg er ved at blive udarbejdet.
Tilskud fra kommunen til Vandplan II
- Første møde i Kultur & Fritidsudvalget gik godt og vi er godkendt til tilskud. Vi afventer nu endeligt tilsagn på byrådsmøde den 13. december 2016.
- Godkendelse til udvidelse af søer og åer er på plads. Gælder 3 år frem. Er lige nu i
høring ved bl.a. Dansk Naturfredning med deadline den 24/12.
- Der er ved at blive hentet tilbud ind fra entreprenører og arbejdet forventes fortsat at
kunne starte primo januar 2017.
- Næste møde i baneudvalget er den 8. december 2016, hvor der laves en plan for de
opgaver der skal udføres, under forudsætning af at de forskellige godkendelser er på
plads.
Mødekalender 2017
Flg. datoer blev aftalt:
• Torsdag den 19. januar – medlemsmøde
• Tirsdag den 24. januar – erfa møde Mollerup Golf Club
• Mandag den 20. februar
• Fredag den 24. februar – søndag den 26. februar – Ferie for alle
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mandag den 24. april
Søndag den 30. april – Golfens Dag
Mandag den 12. juni
Mandag den 19. juni - personale/bestyrelses golf
Mandag den 14. august
Søndag den 24. september - golf m/partner
Mandag den 25. september
Mandag den 6. november – underskrive regnskab – 1 uge før i år
Torsdag den 30. november – Generalforsamling (sidste torsdag i nov.)
Mandag den 4. december

Invitation fra Mollerup Golf Club
- Erfamødet i Mollerup bliver den 24. januar 2017, kl. 18.00
6.

Info fra udvalg
Alle
a. Baneudvalget – CB
Der er plantet tæt på 100 nye træer som et led i den træplan vi har fulgt i samarbejde med Herning Kommune. Tak til de mange frivillige der hjalp til.
Vandplan II blev drøftet. Baneudvalget arbejder på projektet, hvor der skal udarbejdes tidsplan, vurderes hvornår terrænhævning laves, om der skal sås eller rullegræs
m.m.
Vi vil løbende informere medlemmerne om projektet og fortælle hvornår vi gør hvad.
b.

Banekontroludvalget- CB
Intet nyt

c.

Juniorudvalget – BWM
Intet nyt

d.

Eliteudvalget – BWM
Intet nyt

e.

Begynderudvalget – MH
Intet nyt

f.

Kaninudvalget – PD
Udvalget har konstitueret sig for næste sæson og Henrik Stigel overetager formandsposten fra Peter Dalsgaard.

g.

Turneringsudvalget – CJ

h.

Kommunikationsudvalget – CA
Intet nyt

i.

Planteudvalg – LBL
Intet nyt

j.

Visionsudvalg – CA

6. december 2016

Side 6

Visionsudvalgets svar på de 54 nye ideer blev godkendt. De udsendes til alle klubber-i-klubben og udvalg sammen med et evalueringsskema, hvor alle bedes evaluere
2017 og en handlingsplan for 2017 udarbejdes.
7.

Næste møder
Medlemsmøde den 19. januar 2017 kl. 19 – 21
Erfamøde Mollerup Golf Club den 21. januar – afg. kl. 17
Bestyrelsesmøde den 20. februar 2017 kl. 17 -20

8.

Eventuelt
Der blev spurgt til Virksomhedsplanen og der var enighed i at den gennemgås ved næste bestyrelsesmøde. FU ser på den inden og sender bud ud med mulige ændringer.

Mødekalender
Fredag den 24. februar – søndag den 26. februar – Ferie for alle
Mandag den 24. april
Søndag den 30. april – Golfens Dag
Mandag den 12. juni
Mandag den 19. juni - personale/bestyrelses golf
Mandag den 14. august
Søndag den 24. september - golf m/partner
Mandag den 25. september
Mandag den 13. november
Torsdag den 30. november – Generalforsamling
Mandag den 4. december
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