Referat
Bestyrelsesmøde den 8. juni 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) - afbud
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
a. Regnskab og likviditet

KB

Kontingent.
Med maj måneds medlemstilgang er vi nu over årsbudgettet på kontingenter med 56 tkr. Begynderne fra første hold er begyndt at melde sig ind, hvilket er postivt for indtægten.
Øvrige indtægter.
Sponsor indtægterne fortsætter med at stige. Greenfee indtægten har også været pæn i denne
måned.
Udgifter.
Omkostningsforbruget har været lav i maj måned, hvilket har gjort, at vi nu igen er lidt under
budget.
Som nævnt før skal gruppen PR og sponsor og dens negative afvigelse, ses i sammenhæng med
den positive afvigelse på sponsor indtægter.
Likviditet.
Likviditeten er igen forbedret, således vi er 1,2 mill. bedre end samme tidspunkt sidste år.
Konklusion.
Maj måneds positive budgetafvigelse på 238 tkr. Gør, at vi åtd. er 288 tkr. bedre end budgettet
som følge af både de større indtægter og de lavere omkostninger. I forhold til sidste år er resultatet næsten 400 tkr. bedre end samme tid sidste år.
FU (Forretningsudvalget) orienterede om, at vi allerede nu ser på budget 2016/2017. Med fokus
på banen, ser vi på de opgaver der ligger samt indkøb af nye maskiner. Der hentes tilbud hjem
fra maskinleverandør, og vurderes om der skal investeres tidligt. FU holder bestyrelsen løbende
orienteret.
Samtidig er Vandplan II hos Herning Kommune, gennemgået og på vej til budgetforhandlinger.
Der er positive tilkendegivelser, men det er for tidligt at sige hvor det ender.
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b. Medlemssituation
Total:
1.409
Aktive:
1.124
Fleks:
108
Firkløver:
595
c. Sponsorsituation
Fortsat positiv fremgang og god opbakning fra vores sponsorer.
4.

Info fra Golfmanager
BWM
Herning – Ikast ErhvervsGolf.
- ErhvervsGolf er 21 medlemmer pt.
- Møde i Ikast gik godt, der kom 7 nye med
- og fra begge klubber er der flere på vej.
- I budget for ErhvervsGolf sættes der penge af til junior arbejdet samt et navngivet projekt.
- Udvalget sætter et regelsæt op for hvordan penge til projekter afsættes og fordeles.
- Fordelingen af overskud i Herning-Ikast ErhvervsGolf sker i forhold til antal medlemmer hver
enkelt klub tilfører.
Golfcaféen.
- Steen Leth har meddelt at han ønsker at stoppe med udgangen af året. Bestyrelsen arbejder
nu frem mod at finde en afløser. FU vil nu opstille en profil og udarbejde en liste over de ønsker vi har til fremtidens Golfcafé forpagter i Herning Golf Klub og benytte denne i arbejdet
med at finde en forpagter til erstatning for Steen.
Golfspilleren i Centrum; medlemsundersøgelse maj 2016
- Vi har naturligt fået lidt tæsk i den sidste undersøgelse, ikke mindst vedr. banen der kom meget langsomt i gang.
- Tal for maj 2016 er sammenlignet med tal for september 2015, hvilket ændres i 2017, så den
samme periode sammelignes med samme perioden året før.
- I forbindelse med Vision 2020 bruges GiC som indikator for de mål vi stiller for fremtiden, inden for de forskellige områder – bane, træning, træningsfaciliteter, Golfcafé, sekretariatet.
- Der er sendt svar ud i Nyhedsbrev på de spørgsmål og kommentarer der fulgte med undersøgelsen.
Orientering vedr. Shoppen.
- Helle Kragh er stoppet; Anders Pagh er ansat.
- Demo torsdag den 9/6 kl. 15 – 18 med Callaway, Cobra, Mizuno og Wilson.
- Jonas er på ISI uge 26-30.
- Mads udbyder golfrejse til Belek i efteråret.

5.

Info fra udvalg
Alle
a. Baneudvalget – CB
- Pga. meget lav jordtemperatur er væksten kommet sent i gang. Til gengæld gror græsset nu,
så der klippes fairways 4 gange om ugen mod normalt 3 og rough nu igen 2 gange.
- Greens er topdresset flere gange samt vertikalskåret og de begynder at se rigtig gode ud.
Ruller pænt med jævn hastighed.
- Vedr. Vandplan II har vi haft et positivt 2. møde med Herning Kommune. Vores ønsker om
gennemløb fra åer til sø og ud igen er under behandling og budget tal behandles ved Herning
Kommunes budgetgennemgang i juni. Der er måske mulighed for at få jord fra en udstykning
i Engholm Søpark, hvor HusCompagniet skal bygge. Det vil være lig med kort transport og
netop transport er dyrt.
- Der var berettiget kritik af teestederne, og der blev spurgt om rullegræs er en løsning. Kritikken er forelagt Chefgreenkeeperen, der er helt klar over situationen og var på vej med top13. juni 2016
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-

-

dress, tromlen og gødning. Arbejdet er startet den 9. juni 2016 og gøres færdigt over de næste 8 dage. Med vand fra oven eller vanding, vil der hurtigt komme vækst. Samtidig sættes
der en spand med sand og frø på alle gule teesteder, som medlemmerne bedes bruge når de
slår tørv af teestederne. Ved fælles hjælp vil de blive fine.
Der er også et ønske om at de steder hvor der er bare pletter efterfyldes jord og eftersås. Det
er sket flere steder, men hele banen vil blive gennemgået fra hul 1 og frem, og der vil komme
jord på og blive eftersået hvor nødvendigt. Greenkeeperne tager selv første tur, men det kan
være en ide at et frivilligt hold – Græsrødderne - samles til almindelig vedligehold af den type
skader.
Par 3 banen trænger til en ekstra gennemgang. Der vil blive ordnet bunkers, klipper teesteder
og der vil blive klipper fairway på hul 5 af hensyn til begynderne.
Der var spørgsmål til P-plads. Det er kaos når der er mange i klubben og der parkeres på
uhensigtsmæssige steder. Det er planen at der lægge sten ned i stedet for de hvide striber og
der sættes skilte op med kørselsretning og hvor man ikke må holde, så man spærrer for andres ind- og udkørsel.

b. Banekontroludvalget- CB
- Det går fint og de mange nye begynder at tage ansvar og forstå opgaven bedre. Starter rollen
ved hul 1 er ikke helt kørt ind endnu, men de første forsøg har været positive.
c.
-

Juniorudvalget – BWM
Positivt, med mange nye juniorer i klubben. Der er god stemning og alderen er fra 6 år og op.
Ros til trænerstaben, eliten der hjælper og de forældre og medlemmer der bakker op.

d. Eliteudvalget – BWM
- Det er desværre ikke gået helt så godt som i sidste sæson resultatmæssigt, men der er fortsat god stemning og sammenhold i truppen.
e. Begynderudvalget – MH
- Flere fra hold 1 er nu kaniner og flere er meldt ind som fuldtidsmedlemmer. I år har der,
grundet helligdage, været få uger mellem hold 1 og hold 2, det har givet lidt udfordringer for
begynderudvalget med hensyn til antal og plads på anlægget. Samarbejdet med trænerne er
positivt.
f.
-

Kaninudvalget – PD
Intet pga. afbud fra PD

g. Turneringsudvalget – CJ
- De sidste turneringer der er afholdt er Mr. DOHM og Jydepotten og med over 100 deltagere
en succes. Der var lidt fokus på om der skal være mad med eller ej, et spørgsmål der vil blive
taget op i udvalget igen.
h. Kommunikationsudvalget – CA
- Intet nyt.
i.
j.
-

Planteudvalg – LBL
Ønsker at de 2 øer hul 1/11 og 2/8 ryddes og plantes til med buske. LBL kommer med budget
for opgaven.
Ønske om at tilknytte frivillige som bedformænd; en der er ansvarlig for f.eks. Rododendron
bede par 3 banen og sikrer de står pænt. BWM vil sende forespørgsel rundt.
Visionsudvalg – CA
Bestyrelsens bemærkninger er sendt rundt, og under behandling ved udvalg og sekretariat.
CA foreslog at vi fastsætter 2 datoer i september for 1) medlemsmøde, og 2) personalemøde,
hvor Vision 2020 tages op, og der vil være mulighed for nye tanker og idéer. Der var bred
enighed og CA og BWM vil komme retur med datoer.
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6.

Næste møde
Onsdag den 10. august kl. 17.00

7.

Eventuelt
I forbindelse med Vision 2020 havde bestyrelsen bedt om et oplæg på Golf TV.
VIASAT koster:
- kr. 9.336 + moms ved 8 måneder
- kr. 14.004 + moms ved 12 måneder (året rundt…)
C MORE koster:
- kr. 6.000 + moms
Der var enighed om ikke at købe i år, men løbende vurdere om det er en investering værd. Måske en ide til støtte fra ErhvervsGolf. Dog enighed om at det bruges for lidt.

Mødekalender







Mandag den 20. juni - personale/bestyrelses golf
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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