Referat
Bestyrelsesmøde den 13. november 2017, kl. 17.00 – 20.00
Deltagere
Carsten Jensen (CJE)
Carsten Bach (CB)
Kaj Bækgaard (KB)
Christian Alstrup (CA) – afbud
Lissi Bank Lassen (LBL)
Henrik Stigel (HS)
Peter Dalsgaard (PD)
Michael Handberg (MH)
Ole Ørum-Petersen (OØP)
Bo West Møller (BWM) – Golfmanager
1.

Godkendelse af dagsorden

CJE

2.

Underskrivning af referat fra sidste møde

CJE

3.

Økonomi
KB
a. Regnskab og likviditet
Regnskabet udviser et underskud på kr. 203 tkr. mod et budgetteret overskud på 15 tkr.
og et overskud i 2015/16 på 23 tkr.
Indtægterne er primært påvirket af faldende indskud, kontingenter og greenfee med i
alt kr. 223 tkr. Sponsorer, Firkløver og tilskud gør, at de samlede indtægter kun er 130
tkr. mindre end budgettet.
Udgifterne er selvfølgelig meget påvirket af den store investering i vandplan II og toiletbygning og kan opgøres således:
- Vandplan II hul 16 og 18
1.120.000 De
- Toilet bygning
88.000
- Teesteder og stier
73.000
Total omkostning
1.281.000
- Tilskud Herning kommune (inkl. moms)
-381.250
- Hensat fra sidste års regnskab
-325.000
Netto omkostning i dette års regnskab
574.750
Denne netto omkostning er delvist hentet ind på budgetoverskud på øvrige områder, hvoraf følgende er de største:
- Det øvrige banebudget
-100.000
- Adm. omk.
-120.000
- Klubhus herunder sparede afskrivninger på den ældste del
af klubhus, der sluttede i løbet af året
-250.000
Total budget besparelser
-470.000
manglende kontingentindtægter og de store omkostninger på banen taget i betragtning,
anser bestyrelsen resultatet for delvist tilfredsstillende.
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b. Budget 2017/2018
DGU’s regler vedr. fuldtidsmedlemskab / Brande Golfklub
I forbindelse med at Brande Golfklub markedsførte et indmeldelsestilbud på kr. 4800
mod en normalpris på kr. 5300 samt et skriv fra DGU i deres nyhedsbrev, hvor de skærper opmærksomheden på forskellen mellem fuldtidsmedlemskaber og fleks medlemskaber, er det vigtigt at alle overholder gældende regler for medlemskaber.
Det førte til en kort debat vedr. værdi af medlemskabet, og til næste bestyrelsesmøde
den 4/12 vil FU komme med et oplæg vedr. dette.
c. Medlemssituation
Ved årets udgang havde vi et mindre fald i antallet af medlemmer, men i løbet af oktober er der kommet flere indmeldelser, således at medlemstallet nu ligger en anelse over
samme periode de tidligere år.
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d. Sponsorsituation
Der er pt. hentet 66 % hjem fra de sponsorer der skal gentegnes; og der er flere møder
på vej, hvor der forventes gentegning af nuværende sponsorat.
Der bliver 2 – 3 ledige sponsorpladser, bl.a. boldvaskere og hul 8. Kender man et emne
til sponsorat er man meget velkommen.
4.

Generalforsamling
a. Valg til bestyrelsen 2017/2018
Carina Jonsson er kandidat
Alle er enige at Carina kan tilføre bestyrelsen noget og hun indstilles til valg på generalforsamlingen.
b. Arbejdspokalen
Forslag blev drøftet og en valgt. Afsløres på generalforsamlingen.
c. Æresmedlem
Der er kommet forslag vedr. emne til æresmedlem. Der bliver svaret nej til henvendelsen; bestyrelsen er enige at udnævnelser til æresmedlem bør ske ved en af klubbens
mærkedage. Samtidig giver henvendelsen anledning til at få rammerne sat for hvad der
skal til for at et æresmedlem udnævnes. FU kommer med et oplæg til mindstekrav til
kandidater.
d. Suppleanternes rolle i bestyrelsen
Der er kommet en forespørgsel vedr. suppleanternes rolle i bestyrelsen. Den er defineret
i Forretningsordenen og lyder som flg.:
§.4 Gennemførelse af bestyrelsesmøderne

I BM deltager bestyrelsens medlemmer, bestyrelsens suppleanter samt golfmanageren.
Såfremt der er behov for, at andre medarbejdere deltager, arrangerer golfmanageren
dette.
Som hovedregel træffes der beslutning i bestyrelsen uden afstemning. Når formanden
skønner, at en sag er tilstrækkeligt belyst, konkluderer denne.
Ethvert bestyrelsesmedlem kan imidlertid kræve, at en beslutning markeres ved formel
afstemning, der i så fald altid foregår som åben afstemning. (Suppleanter og golfmanageren har ikke stemmeret.)
Suppleanterne har taleret og kan samtidig beklæde poster i udvalg.
5.

Ikast-Tullamore Golfklub
CJ
Det er lykkes Ikast Golfklub og Tullamore Golfklub at få ja til sammenlægning. Det er
godt for begge klubber og vil styrke golfen i Ikast.
Vi vil fortsat samarbejde med Ikast ved ErhvervsGolf og der vil måske være andre tiltag
vi kan samarbejde om; der er åbenhed fra vores side.

6.

Klub 19.30
BWM
Udvalg
Der er nedsat et udvalg der medio december vil mødes og drøfte de forskellige tiltag
Klub 19-30 vil arbejde med. Det kan være 9 huls turnering, par 3 turnering, shortgame,
hygge i klubhus med brætspil, træningssamling og meget andet. Et spændende initiativ
der skal fange medlemmer i alderen 19–30 år.
16. november 2017

Side 3

Der er ikke tale om en ny klub i klubben i den gængse forstand, der betyder at der afsættes faste spilletidspunkter.
Ny aldersgrænse ung senior
Det blev overvejet at ændre kontingent for gruppen 19-25 så den dækkede 19 -30, men
der er enighed om, at det ikke vil tilføre nye medlemmer. Det er andre ting, der skal
trække de unge til.
7.

Info fra Golfmanager
BWM
Tilbygning drivingrange
Arbejdet skrider nu frem og der er forventning om at den rå bygning står klar inden jul.
Golfsporten omdømme; møde i Mollerup
DGU har skabt en ny kampagne der hedder ”Golf gavner”. Den vil kigge på sundhed, natur & miljø, det sociale lig og økonomi.
Vi vil bruge materialet gennem den næste sæson i annoncering m.m. Bl.a. har vi kontakt til Diabetes foreningen vedr. samarbejde om golf og vi er med i et projekt hvor vi
gerne vil have byens læger til at anbefale golf som god motion for deres patienter.
www.danskgolfunion.dk/sektionsside/golf-gavner
Firkløvermøde i Herning
Et godt møde hvor kontrakten for samarbejdet blev underskrevet. Samtidig blev det muligt at sælge firkløver gælden resten af året + 2018 fra den 1. oktober.
Mediepakke 2017/2018
Vi fortsætter med mediepakken i 2017/2018 hvor vi med annoncer, webreklame og radiospot har stor synlighed i vort kerneområde 7400.
Regionalmøde DGU i Holstebro
DGU arbejder med at trække flere tal ud fra Golfspilleren i Centrum. Bl.a. kigger de
på forskellige spilletyper – den sociale, den sportslige, klubspilleren og den aktive og
prøver at definere deres sportslige ambitioner samt klubafhængighed. Et spændende
projekt hvor vi vil mødes med DGU og drøfte HGK´s tal og hvordan vi kan arbejde med
tallene til alles bedste.
DGU havde også fokus på den gode begyndelse og viste tal for begyndernes svar ude
i klubben. Her et par eksempler:
- Ambassadørscore DK: 64 (HGK 68)
- Integreret i klubben DK: 72 (HGK 80)
- Klubben har tilstrækkelig opmærksomhed på mig DK: 78 (HGK 83)
Der er nye golfregler på vej til sæson 2019. Vi har efter ønske fra DGU udpeget en klubrepræsentant der løbende vil være opdateret vedr. de nye golfregler. Det er Erik Møller
Jensen.
I løbet af 2018 vil der løbende være materialer klar vedr. de nye golfregler ligesom der
vil blive inviteret til møder vedr. reglerne, og alt vil være klar til sæson så både nuværende og nye medlemmer kan undervises i det korrekte regelsæt.
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Ferie for alle den 23. – 25. februar 2018
- Vi vil få en større stand og gøre det mere spændende at besøge os.
- Et af emnerne vil være hvervning af nye golfspillere i et samarbejde med DGU.
- Restauranten vil være aktiv med servering af tapas.
- Vi vil samtidig tage kontakt til Diabetes foreningen om de kan deltage de 3 dage.
- Vores deltagelse vil blive annonceret via mediepakken op til messen.
- Andre idéer modtages med tak 
Golfspilleren i Centrum; sidste nye tal
BWM gennemgik kort de sidste nye tal, der generelt er positive.
8.

Info fra udvalg
Alle
a. Baneudvalget – CB
Der er indkøbt knust beton (230 tons), som bruges som bund på nye stier. Det sætter
sig bedre end almindeligt grus. Der er lavet flere nye stier, der var nødvendige efter det
voldsomme vejr samt placering af nye teesteder. Stierne færdiggøres endeligt inden sæsonstart.
Den planlagte bunkers hul 5 er igangsat og hul 8 følger efter. Samtidig lukkes den bagerste bunker hul 4. Generelt vil der være fokus på bunkers i 2018, hvor der bl.a. vil
være nye kanter på bunkers så de kan klippes i stedet for skæres.
Der har været klage over at rough på hul 1/10 ikke plejes bedre. Det vil vi se på frem til
sæson.
b.

Banekontrol- og serviceudvalget- CB
Der er evaluering og afslutning den 23. november.
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c. Juniorudvalget – OØP
Intet nyt.
d. Eliteudvalget – OØP
Intet nyt.
e. Begynderudvalget – MH
Intet nyt.
f. Kaninudvalget – HS
Intet nyt.
g. Turneringsudvalget – OØP
Der er holdt møde vedr. turneringskalenderen 2018; næste møde holdes uge 47.
h. Kommunikationsudvalget – CA
Der har netop været møde vedr. årsskiftet og artikler m.m. blev delt mellem udvalgsmedlemmerne.
En af artiklerne omhandler samarbejdet med Herning Kommune, vandplan III og hvordan vejret kan påvirke os de næste år frem.
i. Plante-og husudvalg – LBL
Intet nyt.
j. Visionsudvalg – CA
Intet nyt.
9.

Næste møde
Torsdag den 30. november – Generalforsamling

10. Eventuelt
CB – Der er ønske om et hjerterstarterkursus fra flere medlemmer. BWM undersøger
mulighederne.
CB – Nyheder Facebook bør også med på hjemmeside/nyhedsbrev; ikke alle er på Facebook.
LBL – der er spurgt til hvorfor vi støttede Jesper Maiboms indsamling, som af nogle bliv
betragtet som en politisk aktion. Vi vurderede, at der var tale om et godt formål og det
er ikke tænkt som et indlæg flygtningedebatten. FU vil fremover vurdere hvilke lignende
projekter, som klubben kan og vil støtte.
Mødekalender
•

Mandag den 4. december
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