Referat
Bestyrelsesmøde den 14. august 2017, kl. 17.00 – 20.00
Deltagere
Carsten Jensen (CJE)
Carsten Bach (CB)
Kaj Bækgaard (KB)
Christian Alstrup (CA) - afbud
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

CJE

Godkendt uden kommentarer.

2.

Underskrivning af referat fra sidste møde

CJE

Underskrevet uden kommentarer.

3.

Økonomi
KB
a. Regnskab og likviditet
Kontingenter
Pr. ultimo juli manglede vi 100 tkr. i at nå årsbudgettet for kontingenter. Vi forventer at
dette beløb bliver svære at hente hjem. Dette var også forventningen sidst.
Greenfee
Pga. de mange fritspilsaftaler vælger greenfeespillere primært at benytte de baner, som
de har adgang til. Det betyder lidt færregreenfee spillere end før.
Øvrige indtægter
Der er også i juni og juli kommet pænt med nye medlemmer, både begyndere og nye
udefra, hvilket gør, at indskudskontoen ser bedre ud nu. Vi forventer omkring 25 tkr.
kan være svære at hente.
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. Det ser stadig ud til, at vi vil få en ekstra omkostning på de 3 dele på ca. 520 tkr. De øvrige poster på banebudgettet forventer vi at
hente en besparelse på ca. 150 tkr.
Likviditet
Likviditeten er faldet som følge af de store investeringer, vi har haft på maskiner og på
banen i de foregående 12 måneder. Derudover er der lavet en aconto afregning af Firkløver indtægterne, således vi har betalt aconto omkring 150 tkr. i juli måned.
Disse 3 forhold har medført at likviditeten er faldet med 1,2 mill. kr. i forhold til sidste
år. Det følger forventningerne, således vi stadig kan komme igennem vinter månederne
med positiv kassekredit, men der er heller ikke plads til flere ekstraordinære investeringer.
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Konklusion
Uændret konklusion fra sidste måned og derfor:
Det ordinære regnskab viser en god styring af budgettet, hvor vi stadig forventer en
samlet positiv afvigelse på budgettet på ca. 200 tkr.
Ekstra omkostningerne til Vandplan II, Toilet og Teesteder, ser nu 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 stadig, at vi kommer ud med et underskud på omkring 300 tkr.
b.

Medlemssituation

Ultimo juli:

Aktive
Mindre aktive
Startmedlemmer
Medlemmer total
Firkløver

2017

1,121
283
53
1,457
610

2016

1,153
244
31
1,428
600

2015

1,143
227
40
1,410
519

2014

1,090
213
42
1,345
385

c. Sponsorsituation
Der skal gentegnes 49 sponsorater til en værdi af kr. 465.000. Arbejdet er begyndt og
forventes at være færdigt i løbet af efteråret.
4.

Valg til bestyrelsen 2017/2018
Carsten Bach, Kaj Bækgaard og Peter Dalsgaard er på valg.
CB og KB modtager begge genvalg for en ny periode.
PD stopper efter 4 gode år og vi takker Peter for hans input til bestyrelsen og hans
utrættelige arbejde med at skaffe sponsorer.

5.

Golfshop 2018
BWM
Samarbejdet med DGA og Golfstore ophører med årets udgang og der arbejdes på at
finde en ny partner. Der er 2. møde med vedkommende den 22/8.
- Træner 2018
Jonas stopper 31/8 og vi vil ikke ansætte elev i 2018. Det arbejdes på en løsning hvor vi
har både Mads og Nicolas i 2018.

6.

Info fra Golfmanager
BWM
Golfspilleren i Centrum
BWM henviste til de tidligere fremsendte rapporter. Desværre kommer der ikke helt så
mange svar som de første år. DGU er klar over at det er faldende men finder fortsat at
30 – 40 % besvarelser er tilfredsstillende. Vi kan kun opfordre til, at man bruger de 10
min. på at besvare skemaet den ene gang om året, da det giver værdifuld information
omkring de tiltag, der gøres i klubben og hjælper med at udpege nye fokusområder.
Flere klubber har kontaktet DGU for at gøre skemaet kortere og måske ændre lidt i
spørgsmålene. Det ser vi frem til.
Tilbygning drivingrange
Der graves ud til fundament uge 33. Der er ved at blive udarbejdet en tidsplan samt et
budget og arbejdes færdiggøres inden årsskiftet og lever dermed op til den bevilling,
som EGE-fonden har tildelt Herning Golf Klub målrettet vores juniorarbejde.
Uge 29
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Med 780 greenfeespillere og 679 medlemmer var der igen fyldt godt op på banen. Antallet er tilpas og der var et godt flow på banen.
Vi fortsætter tiltaget i 2018, blot til kr. 54,-.
Vi bør overveje om der skal være et obligatorisk stop efter 9 huller med mulighed for at
få en kop kaffe, købe en grillpølse og en øl.
Restaurantpriser
Foranlediget af at flere har udtrykt, at de finder priserne i restauranten højere i HGK end
andre klubber, har vi sammenlignet priser på både drikkevarer og mad med flere klubber, både i omegnen og klubber, som er sammenlignelige i størrelse og placering i forhold til byen.
Med forbehold for kvalitet og mængde, viser det sig at priserne i golfresturanten ligger
meget på niveau med de klubber, som vi har sammenlignet med.
Når man vurderer priser, skal man i samme åndredrag også vurdere kvaliteten og den
service, der tilbydes og her finder bestyrelsen at begge disse forhold er i top.
Hvis man mener at der eer forhold, der ikke er i orden, kan vi kun opfordre til, at man
henvender sig til Børge direkte med sine klager og ikke, som det første deler dem med
hele terrassen. Det er kun gennem konstruktiv kritik, vi lærer noget og bliver klogere.

7.

Info fra udvalg
Alle
a. Baneudvalget – CB
Der afholdes resten af året et månedsmøde hver 2. torsdag hvor baneudvalget er samlet.
Stierne er færdiggjort med stigrus og bunkers får tilføres sand de næste uger. Flere af
de gamle bunkers kræver ombygning ligesom det overvejes at lukke bunkere der ikke er
i spil. DGU´s banearkitekt har peget på bagerste bunker hul 4 samt 50 % af bunker th.
for green på hul 2.
Roughen bliver stående som den er nu og ved sæsonslutning evalueres om der er steder
der bør klippes helt ned eller om roughen blot bør trimmes.
Markblomsterne kommer ikke før i næste sæson.
Generelt er der megen ros til banen fra både medlemmer og greenfeespillere. Der er respekt om det store arbejde der er gjort.
b. Banekontrol- og serviceudvalget- CB
Udvalget fungerer godt og formand Henrik Frandsen har styr på planlægningen.
c. Juniorudvalget – OØP
Der er netop afholdt Juniorugen, hvor DGU gav bolde og kasketter og ved de arrangementer vi afholdt var der fint besøg. Flere af dem vi havde med er allerede mødt op til
træning efterfølgende, så det er meget glædeligt.
Der er også afholdt juniorlejr, hvor der denne gang deltog 12 piger!
Næste tiltag er en tur til Made in DK.
d. Eliteudvalget – OØP
3. divisions herrer skal i oprykningsspil og alle øvrige hold blev i deres respektive række.
Kval. damer med en flot 2. plads.
e.

Begynderudvalget – MH
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3. hold er starter med 32 fremmødte. Der er en aldersspredning fra 15 – 71 år. De unge
ser allerede nu ud til at komme hurtigt igennem.
Som nyt tiltag skal alle begyndere booke lektioner på 123booking. Der skal holdes øje
med om det sker.
Til 2018 ser vi på om Golfbox modulet til booking af træning er blevet så godt at det kan
erstatte 123booking, så vi kun har en platform at gå ind på. Økonomien ved et evt. skift
undersøges også.
f. Kaninudvalget – HS
Der holdes afslutning den 23/9.
g. Turneringsudvalget – CJ
Pga. udsat JBS turnering i foråret er der både JBS og Optiker Frank med en dags mellemrum. Det ses ikke på tilmeldingerne hvor der er 76 til JBS og 132 til Optiker Frank.
h. Kommunikationsudvalget – CA
Der er afholdt møde vedr. næste års skrift og der kom mange gode idéer frem. Der er
ikke tvivl om det bliver et spændende årsskift.
i. Plante-og husudvalg – LBL
Vi fik desværre ikke godkendt vores ansøgning hos Velux fonden til planter og frø.
j. Visionsudvalg – CA
Intet nyt.
8.

Næste møde
Onsdag den 20. september kl. 17.30 – budget fra kl. 19.00

9.

Eventuelt

Mødekalender
•
•
•
•

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