Referat
Bestyrelsesmøde den 20. februar 2017, kl. 17.00 – 20.00
Deltagere
Carsten Jensen (CJE)
Carsten Bach (CB)
Kaj Bækgaard (KB)
Christian Alstrup (CA)
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

Godkendt uden kommentarer.

2.

Underskrivning af referat fra sidste møde

CJE

Underskrevet uden kommentarer.

3.

Økonomi
a. Regnskab og likviditet

KB

Da perioden oktober til januar, er præget af minimale vinter aktiviteter for de forskellige områder
samtidig med, at kontingent indtægterne først bogføres i februar måned, vil denne måneds
kommentarer primært blive koncentreret omkring Indtægtsopgørelsen, som er lavet den
17.2.2017.
Kontingent
Pr. den 17.02 manglede der netto kontingent indtægter på 40 tkr. i at nå hele årets budget. Til
sammenligning var der en netto indtægt sidste år fra den 18.02.2016 til 30.09.2016 på 50 tkr.
Erfaringsmæssigt vil der stadig være kontingenter, som er faktureret og med i opgørelsen, men
som ender med en udmelding og kreditering igen.
Kontingent udestående pr. den 17.02 var på 977 tkr., hvilket var på niveau med sidste år på
samme tid. Forfaldstidspunktet var dog først den 10.02.
Øvrige indtægter
Indskud pr. 17.02 på 102 tkr. var 40 tkr. mindre end sidste år, hvilket indiker, at tilgangen af nye
medlemmer har været mindre i år med 11 medlemmer.
Faldet i bold abonnement indikerer også, at vi pr. 17.02 er lidt færre aktive medlemmer end
sidste år.
Sponsorindtægterne er stort set på årsbudgettet på nuværende tidspunkt; der er flere nye
sponsorer på vej hvor der endnu ikke er fremsendt faktura. Meget positivt.
ErhvervsGolf økonomien er gjort op for sæsonen 2016. Dette gav en netto indtægt til HGK på 57
tkr. – en succes over forventning med pt. 40 erhvervsvirksomheder og flere er på vej.
Likviditet
Likviditeten er stadig meget tilfredsstillende, vi gik ud af januar måned med 1,2 mill. kr. på
kassekreditten. For 2 år siden havde vi et træk på kassekreditten på 400 tkr.
Konklusion
Det vigtigste nøgletal i denne rapport er kontingent indtægterne, som stadig ser fornuftige ud set
i forhold til årsbudgettet.
Den gode likviditet i januar er også af stor betydning, set i lyset af, at det normalvis er den
måned med den største belastning.
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Den gode likviditet gør derfor, at de større omkostninger, vi får på de planlagte baneforbedringer,
kan vi stadig være selvfinansierende hele året rundt.

b.

Vandplan II + diverse

Ekstra udgifter til banen
Tallene for vandplan II er gennemgået med de ekstra udgifter der er kommet/måske vil komme.
Budgetter på de nye Teesteder og Toiletbygningen er tilføjet.
For alle 3 projekter giver det en netto udgift for HGK på 407 kr. efter fratræk af de 320 tkr. som
vi havde afsat i sidste regnskabsår. Den meromkostning, som vi talte om før jul lød på 175 tkr.
Det skal dog bemærkes, at vi i det tal ikke havde omk. til dræn, Teesteder og Toiletbygning
med.
Hvor stor en del af denne omkostning, vi kan finde i det øvrige budget for 2017 er svært at sige,
men det bliver nok kun en begrænset andel. Vi prioriterer alle nye projekter, og måske skubber
vi nogle til næste år. Dette gør vi både af budgetmæssige årsager, men også af den grund, at vi
skal have fuld fokus på de ting der SKAL være klar til sæson, som f.eks. teestederne og stier.
Derfor vil der blive projekter, som vi skubber til senere, både fordi, der ikke er budget og tid til at
gennemføre det før sæson. Det kan f.eks. være etablering af bunkers hul 8 og hul 5.
Toiletbygningen er som nævnt også med, og her er tank allerede gravet ned. Næste fase er etablering af plads til bygningen, der laves på Herningsholm Erhvervsskole.
Arbejdet er i gang, og det nu gælder om at få det hele færdig til sæsonstart om vejret vil.
De ekstra omkostninger er opstået fordi der i løbet af processen er foretaget nogle positive
tilvalg, der skal være med til at sikre at projektet bliver bedre og mere holdbart. På 16. hul var
det nødvendigt at at flytte mere jord og tilføre ny jord mellem søen og green, da der var et
gammelt å-løb, der gjorde jorden meget sumpet. Der er desuden valgt rullegræs på en større del
af det renoverede areal end først. Desuden er der flere og større dræn end først planlagt. Vi
havde desuden regnet med at kunne spare nogle momskroner, men der er kommet nye regler,
således at dette ikke længere er en mulighed.

c.

Toiletbygning

Toiletbygningen er ved at blive bygget på Herningsholm Skole og tanken er sat i jorden. Toilettet
laves ud fra gældende regler for handicaptoiletter med bred dør, rampe m.m.

d.

Indendørs golfcenter

Det endelige budget for bygning af huset er ved at blive lavet. Med sokkel og tagpap ser det ud
til at komme tæt på de kr. 90.000 EGE fonden har givet.
Det vil derfor være godt hvis vores ansøgning til Lysgaard fonden går igennem til marts, så vi
kan sikre en optimal indretning fra start.

e.

Medlemssituation
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Pr. 31/1
Aktive
Mindre aktive
Startmedlemmer
Medlemmer
total
Firkløver

2017
1.109
233
64
1.406

2016
1.120
239
40
1.399

2015
1.121
227
40
1.388

2014
1.053
225
40
1.308

552

522

437

234

f. Sponsorsituation
Siden sidst er flg. sponsorer kommet til:
 Spektrum Advokater hul 12
 andersen – stender – nye tee klodser
 Ringkjøbing Landbobank – nye tee klodser
 Level4 – skilt
 Malermester Roald Hansen – skilt + river
 Herning Skov, Have & Park - skilt
Der vil komme udgifter til nye baneskilte samt nyt ”hegn” til skilte ved p-plads.
4.

Medlemsmøder 2017
BWM
a. Medlemsmøder
b. Visionsmøder
c. Info på Generalforsamling
Efter en drøftelse af behovet er der enighed i at vi afholder infomøde i januar 2018, for
at samle op på det tiltag, som sker i sæson 2017.
På visionsfronten har vi så mange gode ideer og tanker, at visionsmødet i efteråret
springes over for at give plads til at de mange nye idéer og tanker får en chance for at
blive gennemført.
Et formandsmøde holdes, hvis det vurderes værende en god ide, i lighed det møde med
formændene for klubber-i-klubben, der blev afholdt i 2016.

5.

Visionsplan og Forretningsorden
CJ
Alle havde læst Visionsplan og Forretningsorden og der er små justeringer og tilføjelser
der vil blive rettet til og sendt frem til næste møde for endelig ok til både
Virksomhedsplan og Forretningsorden.
Der er enkelte udvalg der mangler bemanding. CJ og BWM ser på det og kommer med
forslag.

6.

Kommunikation
BWM
Et oplæg vedr. ny webside, der vil være opbygget så den reagerer afhængig af hvilken
platform (pc, ipad, smartphone) som brugeren benytter, blev vedtaget. Co3, der er
vores leverandør på software til hjemmesiden er fortsat med, og CJ, MH og BWM
arbejder med de justeringer vi gerne vil have frem mod at en ny webside sættes op til
vinter. Det betyder at udgifter til samme er i nyt budget år.

7.

Repræsentantskabsmøde i DGU
CJ
På temamødet fredag, deltager CB og BWM og der er følgende emner:
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"Bøvl" - et foredrag om ledelse v/tidligere lektor ved Institut for Organisation og
Virksomhedsledelse Nils Villemoes
Den Gode begyndelse og juniorudvikling
Øget værdi i fuldtidsmedlemskabet
Der vil være lejlighed til dialog, Network ing og vidensdeling i mindre grupper ved
bordene.
Ved generalforsamlingen lørdag, deltager CJ, CB og BWM.
Her stiller vi som klub forslag om at F fjernes fra DGU kort til fleks medlemmer. Det har
ingen praktisk betydning mere, og giver blot ekstra udgifter og tidsforbrug. Man kan
stadig elektronisk se at der er tale om et F-medlem.
Da vi også er indstillet til natur-og miljøprisen deltager Chefgreenkeeper Henrik Lau
også lørdag.

8.

Info fra Golfmanager
BWM
Herning Golf Restaurant
Det går rigtig godt. Børge har haft de første selskaber, og maden er efterfølgende blevet
rost. Dejligt med en god start.
Besøg i Mollerup Golf Club
Vi havde et godt erfa møde i Mollerup, hvor mange ting blev drøftet. Til vores brug var
der mange gode idéer til vinteraktiviteter, som f.eks.:
- Trivselsudvalg
o nedsættelse af udvalg der arbejder målrettet med vinteraktiviteter
- Sangkor, med mad bag efter
- Bordtennis – eller billard
- Musikaften (Elvis, jazz etc.) med mad
o Kræver bedre akustik, men det arbejdes der med
- Julestue for børn og børnebørn – juletræ
- Gourtmetaften
- Regelaften inden sæsonstart for alle
- Seniorgolf, også om vinteren
o Små turneringer, hvor man blot møder frem, tager et scorekort, spiller og
hygger bagefter
- Aktiver par 3 banen om vinteren
Lidt egne idéer:
- Foredrag om området/historien ved Erik Møller-Jensen
- VinKlub – er på vej
Idrætsrådet
Der er ændrede tilskud:
Grundtilskud
- Kr. 1500,- der reduceres hvis andre tilskudsdele udbetales
Medlemstilskud
- 160 kr. gives til alle medlemmer under 25 år – dog reduceret til 1/3 for
medlemmer i alderen 19-24 år.
- Alder opgjort efter CFR opgørelse
- Nedgang i tilskud pr. medlem kan i 2017 maksimal udgøre 40 kr. og 60 kr. i
2018 i forhold til udbetalingen i 2016.
Medlemsbonus
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-

Bonus på 100 kr. udbetales for hvert medlem der overstiger sidste års
medlemstal.
- Gælder foreningens samlede medlemstal uanset alder.
Åben skole
- Ingen tilskud til enkeltstående aktiviteter
Ny pulje til projekter, der søger at fastholde sen-teenagere (2017), evt. uddannelse af
juniortrænere m.m.
Vi deltager som klub i Off Road Åbning, den 11. april 2017. Det er en del af Århus som
kulturby, og der forventes 15.000 besøgende. Vi vil have stand i samarbejde med
Diabetesforeningen.
9.

Info fra udvalg
Alle
a. Baneudvalget – CB
Der er ryddet op i væltede og fældede træer; grene er fliset og flis lagt på stier.
Der har været DGU greenkeepermøde, med fokus på de nye regler indenfor
sprøjtemidler m.m. – bl.a. at man skal huske at forny sit sprøjtecertifikat.
Der var også fokus på hvad der er vigtigst vedr. banen og her er top 3:
1. info om arbejde på banen på hjemmesiden
2. skiltning så det er nemt at finde rundt på banen
3. greens
Det er tankevækkende at 2 info punkter kommer før greens; det er også 2 punkter vi
selv forsøger at være på forkant med.
Der er ansat 2 nye Greenkeeper assistenter til sæsonen:
Lotte på 37 og Laurids på 58. De forventes begge at starte den 15. marts, hvis vejret er
til det.
Lige nu arbejdes der med etablering af de nye teesteder, og de nye teestedklodser er
også under produktion.
Nye bunkers hul 8 og hul 15 venter til det andet arbejde er færdigt.
Fra torsdag den 2/3 og 4 torsdage frem ryddes der op hul for hul. Der kommer frivillige
og hjælper og er med til at sikre at hullerne er ryddet for smågrene m.m. og klar til
sæsonstart.
Vi er opmærksomme på, at der forsat kan være brug for en oprydningsdag i weekenden,
ikke mindst fordi de arbejdsramte så har mulighed for at hjælpe.
b. Banekontrol- og serviceudvalget- CB
Der er kommet ny formand, Henrik Frandsen, der gerne vil hjælpe med planlægning
m.m.
Første møde op til sæsonen er den 7. marts.
HS spurgte til vores regler for dresscode. Vi fastholder de nuværende regler, som vi
opfordrer alle til at gøre sig bekendt med og leve op til. Ved kraftig overtrædelse, vil det
blive påtalt.
c.

Juniorudvalget – OØP
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Der holdes Åbent Hus den 1. april, for alle juniorer der har lyst til at prøve golf. I marts
bruger vi vores markedsføring ved mediehuset på at annoncere i radio, på web og i
avisen for Åbent Hus.
Nye forældre er på vej til udvalget, der vil blive etableret i løbet af marts måned.
d. Eliteudvalget – OØP
Udvalget er udvidet, så holdkaptajnerne er en del af udvalget. Cathrine Orloff fortsætter
som formand.
Træningslejr 2017 er for herrerne den 7. – 8. april og for damerne den 22. – 23. april.
Der er vintertræning i Ikast, hvor der selvtrænes.
e. Begynderudvalget – MH
Udvalget har opstartsmøde den 8. marts, inden det går løs med 36 nye golfere den
25. – 26. marts.
Til hold 2 er der allerede 12 med og den første tilmelding til august holdet er også
kommet.
f. Kaninudvalget – HS
Intet nyt siden sidst.
g. Turneringsudvalget – OØP
Der holdes Visionsmøde den 1. marts. Turneringsplanen er offentliggjort og der er 2 nye
turneringer med: EDC Shortgame og par 3 turnering samt WITT twosome.
h. Kommunikationsudvalget – CA
Årets største opgave er færdiggjort. Årsskriftet 2017 er klar. Som noget nyt er det klar
14 dage tidligere, så vi kan tage det med på Ferie for alle.
Ved Åbent hus den 11. marts, skal vi huske at spørge om medlemmer med
venteværelser o. lign. vil tage 5-6 stykker med og lægge der.
i. Plante-og husudvalg – LBL
Intet nyt siden sidst.
j. Visionsudvalg – CA
Materiale til udvalg og klubber-i-klubben er udsendt vedr. Visions opfølgning, hvor der er
deadline slut marts for indlevering.
10. Næste møde
Mandag den 24. april
11. Eventuelt
BWM havde 3 ting med:
1. Vi etablerer samarbejde med Herning Drone Service vedr. fotografering af klubhus,
området omkring og enkelte huller på Parkbanen.
2. Vi ønsker os 2 udendørs kommunikationsskærme. Prisen der er kommet ind er høj,
kr. 50.000. Der arbejdes for at finde en billigere løsning, og evt. er der en sponsor
eller fond der vil hjælpe. MH ser hvad han kan finde vedr. skærme.
3. Vi arbejder med Stark og Ecoplan vedr. en løsning på de støjproblemer vi har i restauranten. Ecoplan vil sponsorere plader til opsætning på ca. 45 m2 hvis vi selv kan
sætte dem op og STARK giver en god pris på det resterende område, ca. 84 m2.
Mødekalender
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•
•
•
•
•
•
•
•

Mandag den 12. juni
Mandag den 19. juni - personale/bestyrelses golf
Mandag den 14. august
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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