Referat
Bestyrelsesmøde den 12. juni 2017, kl. 17.00 – 20.00
Deltagere
Carsten Jensen (CJE) - afbud
Carsten Bach (CB)
Kaj Bækgaard (KB)
Christian Alstrup (CA) – gik kl. 18
Lissi Bank Lassen (LBL)
Henrik Stigel (HS)
Peter Dalsgaard (PD) – gik kl. 19
Michael Handberg (MH)
Ole Ørum-Petersen (OØP)
Bo West Møller (BWM) – Golfmanager
1.

Godkendelse af dagsorden
Nyt punkt med; Golfspilleren i Centrum

CJE

2.

Underskrivning af referat fra sidste møde
Underskrevet uden kommentarer

CJE

3.

Økonomi
KB
a. Regnskab og likviditet
Kontingenter:
Pr. ultimo maj manglede vi 140 tkr. i at nå årsbudgettet for kontingenter efter der er
sket kreditering af alle restancer. Vi forventer at 100 tkr. af de 140 tkr. bliver svære at
hente hjem. Dette var også forventningen sidst.
Øvrige indtægter:
Der er kommet pænt med nye medlemmer, både begyndere og nye udefra, hvilket gør,
at indskudskontoen ser bedre ud nu. Vi forventer dog stadig 40 tkr. kan være svære at
hente.
På sponsor siden er vi derimod lidt over budget.
Udgifter:
På posterne administration, samt klubhus og restaurant ser det stadig ud til, at vi får en
positiv afvigelse i forhold til budget.
Banebudgettet er som tidligere diskuteret påvirket af de igangværende projekter til
Vandplan, Teesteder og toilet bygning. Lige nu ser det ud til, at vi vil få en ikke budgetteret omkostning på de 3 dele på ca. 500 tkr. På de øvrige banebudget poster forventer
vi stadig at kunne hente en mindre besparelse.
Likviditet:
Likviditeten er som forventet. Til trods for at kassebeholdningen er 860 tkr. mindre end
sidste år på samme tid. Husk på vi inden for det seneste år har investeret omkring 1,5
mill. kr. i nye maskiner, samt omkostninger til vandplan II er begyndt at tikke ind.
Konklusion:
Det ordinære regnskab viser en god styring af budgettet, hvor vi stadig forventer en
samlet positiv afvigelse på budgettet på ca. 200 tkr.
Omkostningerne til Vandplan II, Toilet og Teesteder, ser ud til at give et netto omk. på
500 tkr. efter tilskud fra kommunen og hvor hensættelsen fra sidste år er fratrukket.
Derfor er vores bedste bud på året, at vi kommer ud med et underskud på omkring 300
tkr.
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Vandplan II:
KB gennemgik budgettet for Vandplan II, hvor der er kommet yderligere omkostninger
på. Det er tiltag der både er nødvendige for færdiggørelse af projektet, men også forbedrer projektet. Der er bedt om en specifikation fra EASY BYG på beløbet så vi præcis
ved hvad der er gået til hvad.
Vi har løbende udvidet og forbedret projekterne, men må også erkende, at der er sket
fejlvurderinger før og under projektet, som har gjort projektet dyrere. Ved næste projekt
skal der mere tid til gennemarbejdning og tidspunktet for udførslen skal vurderes.
b.

Medlemssituation

Ultimo maj:

Aktive
Mindre aktive
Startmedlemmer
Medlemmer total
Firkløver

2017

1,089
277
56
1,422
607

2016

1,124
230
55
1,399
595

2015

1,120
221
53
1,388
509

2014

1,055
232
43
1,308
378

Der blev talt lidt om hvordan det ser ud med de medlemmer der har meldt sig ud. Her er
der 24 der har skiftet klub, pga. flytning eller lysten til at prøve nyt, 16 er flyttet uden vi
ved om de fortsat spiller golf, 45 spiller ikke mere pga. manglende tid/andre interesser
og 7 spiller ikke pga. dårligt helbred.
På juniorsiden er der pt. 50 medlemmer, hvor de 26 har banetilladelse. Ud af de 24
uden banetilladelse er de 7 på vej til at få det og 5 er på vej til at gennemgå en par 3
bane prøve.
Vi er enige om der fortsat skal hvervekampagner til for at fastholde op mod 1180 aktive
medlemmer ved sæsonens afslutning. Det går id en retning da de fleste nybegyndere
melder sig ind. Dog kan andre tiltag være på sin plads og der arbejdes med flere ideer.
c. Sponsorsituation
Vi er nået ned til enden af P-plads med grønne skilte; sidste skilt på vej er Mogens Lund.
4.

Virksomhedsplan
CJ
Nu med tekst vedr. Beplantningsudvalget.
Teksten er godkendt og den reviderede Virksomhedsplan kommer på websiden sammen
med organisationsdiagrammet.

5.

Info fra Golfmanager
BWM
Åbent hus Diabetes foreningen
- Der var 15 besøgende der alle havde en god dag i Nicolas kyndige hænder. Om der
kommer nye golfere ud af det vides ikke endnu.
I weekenden havde vi 7 frivillige – ikke mange – og igen stod Nicolas for undervisningen.
Uheld på banen
- En fin information er udarbejdet og hængt op alle tænkelige steder.
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-

HS havde selv lavet en A5 udgave og lamineret den; BWM ser på om vi kan lave en
udgave medlemmerne kan have i deres bag.
Falck og førstehjælpskurser
- Vi fastholder vores nuværende aftale hvor vi hvert år kan invitere op til 16 deltagere
til et orienteringsmøde, hvor man ser hvordan hjertestarteren virker samt for indsigt
i førstehjælp.
NYT: Golfspilleren i Centrum
- 119 medlemmer har svaret på majs måneds undersøgelse, hvilket er færre end sidste år, hvor 149 svarede.
- Vi har ambassadørscore fremgang med 7 point, men der mangler fortsat noget i forhold til vision.
- De forskellige områder, banen, restaurant, træning etc., vil som vanligt blive gennemgået med de ansvarlige og personale.
- Der stilles spørgsmål ved om folk generelt er ved at være trætte af at svare på spørgeskema undersøgelser.
6.

Info fra udvalg
Alle
a. Baneudvalget – CB
Søgt om penge fra drift til nye træer, men fået nej i første omgang. Tages dog op igen
til efteråret.
Der har været møde med Søren Brandt, Herning Kommune, vedr. muligheden for at få
hul ude fra åen ved hul 7 og ind i søen hul 7, men foreløbig er det et nej. Vi vil dog forsat have dialogen, da vi tror på det kan afhjælpe den ringe vandkvalitet i kanalerne hul 5
og 7.
Lige nu har vi søgt om ok til at grave grøft/kanal på tværs af hul 6, for at få et bedre
gennemløb fra søerne derude, således at hul 6 holdes tør.
LBL, CB og Lau har været rundt på banen og set på træernes helbred sammen med Poul
Krogh, Herning Kommune. De træer der er døde samt dem hvor trækronerne ikke får
luft, fældes til vinter. Poplerne på hul 16 fældes over nogle omgange, da det ikke nytter
at fælde dem alle og skabe luftlommer til andre træer, der så er udsat for vinden.
Granerne på hul 3-4 tyndes ud og der bliver plads til en foderplads. Et godt tiltag i vores
natur-og miljøpolitik.
Der blev spurgt til de nye teesteder. Kommer de? De er sået og eftersået samt gødet og
Chefgreenkeeperens vurdering er at de er klar til uge 29.
Ønsker fokus på de mange små jordpletter der er. Hvorfor kommer der ikke græs i dem?
Kan det betale sig at skære et stykke rullegræs ned?
Der er lidt kritik af roughen på enkelte huller. Er der steder den bør klippes ned? Vi lytter til kritikken og de steder vi vurderer den rigtig vil vi klippe lavere. Øvrig rough trimmes så det ser pænt ud og er uden tidsler m.m. Der er enighed om at der holdes fast i
grundplanen udarbejdet af Mads og Henrik og så evaluerer vi i vinterpausen.
b. Banekontrol- og serviceudvalget- CB
Det kører fornuftigt, med de folk der er på. Kunne stadig bruge lidt flere. Vi holder inden
sommerferien et kort evalueringsmøde, hvor vi sætter fokus på starter rollen.
c. Juniorudvalget – OØP
Der er flot fremmøde ved træning, med 15-16 spillere til hver aldersgruppe. Der er gode
dygtige spillere imellem og der er en god harmoni.
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Der er 7 der er på vej til at få banetilladelse og 5 der er ved at få par 3 bane prøven.
Der er oprettet en forældreprofil på Facebook og det nye udvalg arbejdet godt og stiller
sig til rådighed. Meget positivt.
d. Eliteudvalget – OØP
Mads synes herresiden mangler vilje; især 2. holdet mangler fokus. Han vil se hvordan
han rusker op i dem til de næste 2 runder.
Resultaterne fra første og anden runde blev 2 sejre, 1 uafgjort og 5 nederlag.
e. Begynderudvalget – MH
Hold 1 er tæt på færdige og hold 2 er på vej til kaninrunderne. Enkelte vil være begynder hen over sommeren, frem til hold 3 begynder.
Sponsorer er inviteret til at sende ansatte på begynderkursus og der er allerede enkelte
der har sagt ja. Det er en god måde at give sponsorerne lidt retur for sponsorkronerne
og det viser sig af flere sponsorer har sendt flere afsted, der nu spiller sammen, som
medlem i klubben.
Positivt at nye begyndere fortsat anbefaler forløbet for andre.
f. Kaninudvalget – HS
Der spilles mange ekstra kaninrunder, da flere ikke kan torsdag. De fleste bliver meldt
ind efter min. 3 runder.
Vil gerne at de nye kaniner overholder deadline for tilmelding, da det kan være svært at
finde plads til dem når der allerede er booket 100 spillere på. Der ønskes max. 1 markør
+ 2 kaniner. Eller s tager runden for lang tid og forsinker det for de andre.
g. Turneringsudvalget – OØP
Der er afholdt WITT twosome, en ny turnering, der med 124 deltagere blev en stor succes.
Der er ligeledes spillet Jydepotten og Mr. DOHM hvor der til Jydepotten ikke var så mange deltagere. Det må bl.a. skyldes at turneringen ramte sammen med pinsen.
JBS turneringen blev aflyst pga. varsel om skybrud og er flyttet til foreløbig den 18. august.
h. Kommunikationsudvalget – CA
Intet nyt.
i. Plante-og husudvalg – LBL
Der er lavet planer for forsat forskønnelse, med bl.a. indkøb af lægplanter.
Det er vigtigt at der er frivillige til at ordne de bede der etableres, så de står pænt uden
ukrudt.
j. Visionsudvalg – CA
Intet nyt.
7.

Næste møde
Mandag den 14. august

8.

Eventuelt
CB foreslog at vi spiser inden mødet. Det blev nedstemt: Først møde, så mad og smalltalk.

Mødekalender
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•
•
•
•
•

Søndag den 24. september - golf m/partner
Mandag den 25. september
Mandag den 13. november – underskrive regnskab
Torsdag den 30. november – Generalforsamling
Mandag den 4. december
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