Referat Bestyrelsesmøde den 4. december 2017, kl. 17.00 – 19.00
Deltagere:











Carsten Jensen (CJE)
Carsten Bach (CB)
Kaj Bækgaard (KB)
Christian Alstrup (CA)
Lissi Bank Lassen (LBL)
Henrik Stigel (HS)
Carina Jonsson (CJ)
Michael Handberg (MH)
Ole Ørum-Petersen (OØP)
Bo West Møller (BWM) – Golfmanager

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt uden kommentarer.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt uden kommentarer.
3. Generalforsamling.
a. Evaluering.
En god generalforsamling der var velforberedt. Kom rundt om mange ting i den
skriftlige beretning og igen i den mundtlige.
Økonomi blev forklaret godt, med fokus på investeringen i terrænhævning samt
toiletbygning.
Vi vil overveje om der er plads til andre indlæg på generalforsamlingen, hvor så
mange medlemmer flot støtter op.
Vi vil udsende en mini spørgeundersøgelse til deltagerne, for at høre hvad de
synes; er det som det skal være, kan vi gøre noget bedre?
Momsrefusion.
Under generalforsamlingens punkt Evt. fremlagde vi muligheden for at få
momsrefusion som Almennyttig forening. Det var der 86, der samme aften
bidrog til ved at give en gave på kr. 200,Vi vil generelt ikke bede medlemmerne om ekstraordinære tilskud, men denne
situation var ekstraordinær. Hvis muligheden for at ordningen løber i de
kommende år, bør vi dog overveje om vi vil gøre det igen. Forsøge at være ude
i bedre tid, så deltagerne på generalforsamlingen ikke føler sig taget som gidsel
igen.
En mulig momsrefusion vil blive synliggjort i regnskabet, så vi kan se hvordan
pengene er brugt.

b. Konstituering.
Bestyrelsen blev konstitueret som flg.:
Bestyrelsen:
Carsten Jensen, formand
Carsten Bach, næstformand
Kaj Bækgaard, økonomi
Christian Alstrup
Lissi Bank Lassen
Henrik Stigel
Carina Jonsson
Suppleanter:
Ole Ørum Petersen, 1. suppleant
Michael Handberg, 2. suppleant

Ansvarsområder:
FU, administration, regler, handicap
FU, baneudvalg, banekontrol-og
service
Økonomi, FU
Kommunikation, vision
Klubhusområder, baneforskønnelse
Sponsorer, Kaninudvalgsformand,
Klubber-i-klubben
Sponsorer, Web
Sport (junior, elite, turnering)
Begynderudvalg

4. Økonomi
a. Regnskab og likviditet.
KB fortalte at omkostningerne i oktober så fornuftige ud i henhold til budget
og ellers er der ikke sket det store på økonomi siden årsafslutningen.
b. Medlemmer.
Pr. 30.11 er der 1.166 aktive medlemmer i HGK.
c. Sponsorer.
Langt de fleste aftaler er på plads. Dog mangler der sponsorer til
boldvaskere samt 1 eller 2 hulsponsorer.
Der er den 4.12. sendt fakturaer til alle sponsorer, da flere gerne vil betale i
december.
5. Merværdi i medlemskabet.
Vi drøftede hvilke fordele man opnår som medlem af Herning Golf Klub.
Som medlem er der pt. flg. konkrete fordele/muligheder:
-

-

Greenfee
o 2 greenfee
o Mulighed for at tage gæster med til reduceret greenfee, kr. 200
Træning
o 2 PGA proer
o 1 gratis træningslektion
o Gratis + 37 træning, hvis Hcp. er 37 eller højere
o Adgang til billig træning
o Adgang til træningsarealer
o Adgang til par 3 banen

-

-

-

-

-

-

-

Frit spil
o på Tange Sø Golf klubs bane
o Mulighed for tilkøb af frit spil på 7 ekstra baner, kr. 800
o Mulighed for at spille til attraktiv pris hos samarbejdsklubber
Deltagelse i klubber-i-klubben
o Senior damer- og herrer
o Tirsdagsdamer
o Onsdagsherrer
o Solsikker
o Rødder
o Eagle bridgeklub
Deltagelse i turneringer
o Kanin/torsdagsturneringer
o Klubturneringer
o Regionsgolf
Frivilligheden
o Som frivillig i klubben inviteres man til arrangementer hos Blue Fox, FC
Midtjylland fodbold, Herning-Ikast Håndbold, HC Midtjylland håndbold
samt den Jyske Sangskole
Unik bymæssig beliggenhed
Klubhusfaciliteter
o Restaurant og klublokale
o Terrasse
o Omklædning og bad
Træningsfaciliteter
o Indspilsgreen
o Puttebane
o Short Game areal
o Drivingrange
o Indendørs golfcenter
Golfshop
o Velassorteret shop forpagtet af Golf Experten

Der kan være medlemskategorier, der ikke har adgang til alle de nævnte
faciliteter, men det vil fremgå af betingelserne for den aktuelle medlemskategori.
FU vil udarbejde et færdigt oplæg til brug for markedsføring, web m.m.
6. Info fra Golfmanageren.
a. Indendørs golfcenter
Arbejdet skrider nu frem, med stor hjælp fra Herningsholm Erhvervsskole. Der
er målt op til tag, som vores sponsor Eftex leverer og der kommer en dør
skænket fra Jeldwen.

Vi regner med bygningen er lukket inden udgangen af december og færdiggøres
i januar.
7. Info fra udvalg.
a. Baneudvalget – CB
Der arbejdes pt. med de nye bunkers på hul 5 og hul 8. Klippeled er blevet
slebet og der er ryddet op på gården.
Området bag gården skal ryddes op. Der trækkes en gruppe frivillige ind til
at hjælpe med at køre det væk der kan smides ud. Ønsket er at fjerne det
gamle teested så vandet ikke løber ind under overbygningen ved gården.
Inden det sker, ser baneudvalget på området, og vurdere om teestedet skal
blive, med mulighed for senere at tage det i brug.
Der er banevandring for Baneudvalget fredag, hvor der ses på rough og
teesteder.
Samtidig drøftes en plan for vedligehold af bunkers og udskiftning/efterfyldning af sand.
b. Plante-og husudvalg – LBL
Vil gerne have et budget til forskønnelse af banen i 2018. Tages op med
BWM.
c. Banekontrol-og serviceudvalg – CB
Der er netop holdt evalueringsmøde for sæsonen med afsluttende takkemiddag fra Børge. God stemning og alle har mod på en sæson mere.
d. Juniorudvalget – BWM
Intet nyt.
e. Eliteudvalget – BWM
Holdlederne for 3 ud af 4 hold er på plads; mangler en til 2. hold damer.
Elitematcherne er planlagt for året og Mads er selv ansvarlig for afvikling.
Der planlægges elitesamling i Himmerland den 21.-22. april. Måske med
mulighed for at invitere medlemmer med.
Kampprogrammet for Danmarksturneringen er lagt ind.
f. Begynderudvalget – MH
Allan Nielsen og Annette Michaelsen stopper, Jesper Aagaard kommer med.
g. Kaninudvalget – HS
Har netop nedsat en ledergruppe der er som flg.: formand Henrik Stigel,
næstformand Margit Buskov, kasserer Karen Dalsgaard og sekretær Thorkild
Pedersen.
I januar vil de samles og afstikke retningslinjerne for sæsonen 2018.
h. Turneringsudvalget – OØP
OØP er netop indtrådt som formand for udvalget. Allain Bøge fortsætter i
udvalget.
Turneringskalenderen er på plads og offentliggjort.
i. Kommunikationsudvalget – CA
Der arbejdes med Årsskiftet 2018.
j. Visionsudvalget – CA

Intet nyt.
8. Næste møde.
Tirsdag den 13. marts 2018
9. Eventuelt.
LBL foreslog at der gøres mere ved Short Game så både børn og voksne bruger
det. Måske en løbende turnering. Det kræver der er 1 – 2 personer der vil være
tovholder.
Mødekalender 2018:
-

Tirsdag den 13. marts – Bestyrelsesmøde – NY DATO
Mandag den 23. april – Bestyrelsesmøde
Mandag den 11. juni - Bestyrelsesmøde
Mandag den 25. juni – Bestyrelses/personalegolf – NY DATO
Mandag den 13. august - Bestyrelsesmøde
Søndag den 23. september – Bestyrelses/ledergolf med ledsager
Mandag den 24. september - Bestyrelsesmøde
Mandag den 12. november - Bestyrelsesmøde
Torsdag den 29. november – Bestyrelsesmøde/Generalforsamling
Mandag den 3. december – Bestyrelsesmøde

