Referat
Bestyrelsesmøde den 24. april 2017, kl. 17.00 – 20.00
Deltagere
Carsten Jensen (CJE)
Carsten Bach (CB)- afbud
Kaj Bækgaard (KB) – kom ½ time senere
Christian Alstrup (CA)
Lissi Bank Lassen (LBL)
Henrik Stigel (HS)
Peter Dalsgaard (PD)
Michael Handberg (MH)
Ole Ørum-Petersen (OØP) - afbud
Bo West Møller (BWM) – Golfmanager
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer.

CJE

2.

Underskrivning af referat fra sidste møde
Underskrevet uden kommentarer.

CJE

3.

Økonomi
KB
a. Regnskab og likviditet
Kontingent:
Pr. ultimo marts manglede vi 116 tkr. i at nå årsbudgettet for kontingenter. Vi kæmper
desværre stadig med at få afklaret de sidste restancer på dette års kontingenter. D.d. er
der stadig 140 tkr. udestående. Vi forventer at ca. 100 tkr. af disse skal krediteres igen
og derfor er vores reelle manko i.f.t. budgettet nok omkring 220 tkr.
Der kommer stadig nye medlemmer til og der kommer også en indtægt fra årets nybegyndere, men vi bør nok forvente, at vi kommer til at mangle omkring 100 tkr., når året
er omme.
Øvrige indtægter:
De lidt færre nye medlemmer kommer også til udtryk på indskudskontoen, hvor vi også
får svært ved at opfylde årsbudgettet fuldt ud. 50 tkr. kan være et fair gæt på, hvad der
kommer til at mangle. På sponsorsiden er vi derimod lidt over budget.
Udgifter:
På posterne administration, klubhus og restaurant ser det ud til, at vi får en positiv afvigelse i forhold til budget.
Banebudgettet er påvirket af de igangværende projekter til Vandplan, Teesteder og toiletbygning, der er blevet dyrere end budgetteret, delvist på grund af vejret og den dermed forbundne længere etableringstid og tilkomne ændringer og tilføjelser til projekterne.
Likviditet:
Likviditeten ser stadig fornuftig ud. Også selv om kassebeholdningen er 640 tkr. mindre
end sidste år på samme tid. Vi har indenfor det seneste år investeret omkring 1,5 mill.
kr. i nye maskiner, ligesom omkostninger til vandplan II er begyndt komme.
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Konklusion:
Vi er i proces med at forecaste på alle budgetposterne, både på indtægtssiden og på
omkostningssiden.
Ud fra den øvelse kommer vi ud med et resultat på -206 tkr., hvilket anses for acceptabelt set i forhold til ovenfor nævnte problemstillinger. For at sikre, at vi som minimum
når dette resultat, er der indført investeringsstop, hvilket betyder, at der ikke kan indkøbes større ting med mindre, at det er besluttet af forretningsudvalget.
Medlemssituation
Som beskrevet ovenfor er der et fald i medlemmer. Der er dog igen fuldt hus på begynderhold 1 og 2 og sammen med Golfens Dag og andre tiltag, kommer vi tæt på målet for
2017.
Til næste møde, skal der analyseres på hvor mange, der stopper helt med at spille golf
når de melder sig ud, samt ses på juniorerne situationen – hvordan er det gået efter
åbent hus og hvad er status på junior medlemmer.
b. Sponsorsituation
Vi er foran budget, takket være gode stabile sponsorer samt tilgang af flere nye.
c. Baneændringer
Der arbejdes fortsat med hul 16 og hul 18. Pt. kan der ikke rulles græs på, da det er for
blødt, men der er tale om få dage, så skulle arbejdet være i gang igen. Teesteder er tilsået, og øvrige tiltag arbejdes der løbende med. P.g.a. vejret og den deraf mindre grøde
i græsset, har der været mulighed for at arbejde med nogle forskønnelses projekter på
banen.
4.

Virksomhedsplan og Forretningsorden
CJ
Godkendelse af Virksomhedsplan og Forretningsorden samt organisationsdiagram.
Virksomhedsplanen blev godkendt, dog med den tilføjelse at der skal indarbejdes et afsnit vedr. det nuværende beplantningsudvalg. BWM inviterer LBL, Knud Erik og Henrik til
møde.
Forretningsorden blev godkendt uden kommentarer.
Organisationsdiagram blev ligeledes godkendt.

5.

Repræsentantskabsmøde i DGU
CB og BWM deltog om fredagen, hvor emnerne var:
- Den Gode begyndelse og juniorudvikling.
- Øget værdi i fuldtidsmedlemskabet

CJ

Den gode begyndelse er vigtigt og DGU har lavet et informationshefte det omhandler
emnet. Vi er dog ikke enige i alt. F.eks. opfordrer de til regelprøver på nettet samt ”lær
golf på en weekend”. Vi mener ikke det kan lade sig gøre. Integration, relationer m.m.
kommer af fællesskabet over et længere forløb.
DGU har også fokus på juniorer. Der har været et fald over de sidste år i medlemsantallet og det forsøger de at rette op på. Bl.a. ved at introducere en Junioruge i uge 31, hvor
vi også er med.
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Øget værdi i medlemskabet; DGU går efter fuldtidsmedlemmer og glemmer, at flere af
flexmedlemskabs typerne tilgodeser en lang række interessenter. Den der er dårligt gående, mangler tid etc.
Ikke alt er Fleks på den dårlige måde. Vi har 9 huls hverdagsmedlemmer samt hverdagsmedlemmer, der alle i DGU regi er fleks, men i vores regi spiller golf på stort set lige fod med fuldtidsmedlemmerne.
Lørdag under selve repræsentantskabsmødet deltog Carsten Jensen også.
Vores forslag hvor F fjernes på DGU kort blev vedtaget. F har ingen praktisk betydning
på kortet, men vil administrativt spare kontorerne rundt i landet en del arbejde, da kortet ikke længere skal skiftes ved skift i medlemskategorien.
Regnskabet blev godkendt.
Kontingentstigning kr. 3 blev ikke godkendt, hvorefter det fremlagte budget blev godkendt.
Bestyrelsesmedlemmer på valg blev alle genvalgt.
6.

Info fra Golfmanager
BWM
Ferie for alle
- Der er enighed om, at vi primært er der fordi vi har et samarbejde med MCH og fordi
det foregår i Herning.
- BWM vil tage en snak med Johnny Frandsen, MCH, og høre hvordan vi sammen kan
gøre standen og messen mere spændende for vores medlemmer og gæster.
Idrætsrådets repræsentantskabsmøde
- Søren Østergaard, foredragsholder, fortalte om fastholdelse af ungdomsudøvere. Han
arbejder som ungdomsforsker og fodboldformand.
- Når adspurgt direkte er fakta at de unge ønsker at blive bedre/dygtigere. Det sker
gennem mere træning.
- Flere unge tager ansvar og udvikler sig ved at arbejde som hjælpetræner.
- Det er vigtigt at vi tør stille spørgsmål til medlemmerne; hvad skal der til for at gøre
din oplevelse sjovere? Der kan etableres fokusgrupper, der arbejder med det gode
træningsmiljø og lyttet til ønsker og idéer.
Beretningen.
- Der er sket en omlægning af tilskud, men det giver os stort set det samme som hidtil.
- Åben skole programmet lukkes, og der er i stedet fokus på sen-teenagere. Man kan
søge tilskud hvis man har en idé/et projekt til at fremme de unges interesse for
sport.
- Ferie aktiviteter sommer/efterår er fortsat på programmet.
- Kontingent ændres så der betales efter foreningstørrelse. Et retfærdigt system. Det
betyder kontingent for vores vedkommende stiger fra kr. 500 til kr. 2.000, da vi er
blandt de 9 største foreninger i kommunen.
Prisoverrækelser.
- Michael Handberg fik fortjent Idrætsrådets frivilligpris. Stort tillykke fra os alle.
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-

7.

Aaskov har 25 års jubilæum den 28. maj. Vi ser om vi kan deltage, da vi samme dag
har WITT twosome turnering.
Mollerup har 50 års jubilæum den 28. april og CJ og BWM deltager.
Jonas bestod desværre ikke den teoretiske eksamen, der var forudsætningen for at
kunne fortsætte som elev. Jf. kontrakten er han derfor stoppet som PGA-elev. Vi har
været meget tilfredse med den undervisning, som Jonas har ydet klubbens medlemmer og har derfor valgt at ansætte Jonas som trænerassistent de næste 4 måneder.

Info fra udvalg
Alle
a. Baneudvalget – CB
I CB´s fravær var det BWM der informerede om banen. Hul 16 og hul 18 er pt. meget
bløde, men vi er tæt på med rullegræs. John Thomsen er klar så snart jorden er til det.
Det forventes at der kan støbes fundament og gulv til den nye toiletbygning, der derefter
kan hentes hjem og færdiggøres med tagpap, dør og inventar.
Der er god stemning på gården, hvor de nye folk falder godt ind og bidrager positivt til
fællesskabet.
b. Banekontrol- og serviceudvalget- CB
Der er kommet ny formand for udvalget, Henrik Frandsen, der allerede er ved at overtage funktionerne med planlægning af vagterne, der omfatter ture på banen, samt starterfunktion i travle perioder. Dejligt med en ny ildsjæl der vil tage et ansvar.
Vi er lidt underbemandet, og kan derfor bruge 3-4 folk mere.
c. Juniorudvalget – OØP
I OØP´s fravær informerede BWM. Udvalget er for første gang i 2 år, nu med formand,
da Torben Sehested har sagt ja til at udfylde denne funktion. Sammen med det øvrige
udvalg er de allerede i god dialog og samarbejde med Nicolas og Jonas vedr. træning
m.m.
Der var flot besøg til Åbent Hus og flere af deltagerne møder op til træningerne. Dejligt
at se at der er mange piger med.
d. Eliteudvalget – OØP
Eliten har været på træningslejre i Himmerland og det har igen været med til at styrke
sammenholdet og træningen har fået ros. I 1. division damer har Frederikshavn trukket
sig og der bliver derfor færre kampe i år.
e. Begynderudvalget – MH
De første fra hold 1 er på vej til kanin og der er en god stemning på holdet. Samarbejdet
med kaninudvalget fungerer flot.
Hold 2 starter op den 29.april med ca. 30 deltagere. På hold 2 forsøger vi os med
booking af træning på både papir og via 123booking; det er derfor vigtigt at alle på begynderhold 2 er lagt ind i 123booking så det fungerer.
f. Kaninudvalget – HS
Startede op torsdag med 44 deltagere. Der var ikke så mange med kaninstatus første
gang, men de er nu på vej fra tidligere hold og hold 1.
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g. Turneringsudvalget – OØP
Handelsbankens åbningsturnering med 125 deltagere og Carlsberg holdturnering med 73
deltagere er begge afviklet. Der var ros til begge turneringer.
Åbningsturneringen var med brunch og grillpølser efter spil. Det blev godt modtaget.
Der var en diskussion om hvorfor det var nødvendigt at klubben skal have en turneringsfee (pt. kr. 80,-). Udover denne fee er anden betaling for spisning. Som udgangspunkt skal turneringsudvalget ikke skabe overskud, men aktiviteten skal balancere. Der
er omkostninger til kurser for turneringsledere og -hjælpere, mødeaktivitet, vedligehold
af it-udstyr i turneringslokalet samt forplejning af turneringsledere og -hjælpere i forbindelse med turneringsafvikling.
Som udgangspunkt bliver alle præmier sponsoreret.
h. Kommunikationsudvalget – CA
Årsskriftet er evalueret, og udvalget er enige at det er et godt værktøj, de gerne vil arbejde med igen i 2018. Der lægges mange timer i det, men det er et godt værktøj, der
sikrer at en lang række beslutninger og faktuelle informationer kommer på plads inden
sæsonstart og deadline. Samtidig er det et flot katalog, der præsenterer Herning Golf
Klub rigtig flot for medlemmer, gæster, sponsorer og kollegaer.
Bestyrelsen er enig i denne betragtning og udtrykte stor tilfredshed med årsskriftet og
ros til udvalget for det store arbejde. Bestyrelsen glæder sig over at udvalget tager endnu en tørn til næste sæsonstart.
i. Plante-og husudvalg – LBL
Glæde over at påskeliljerne står flot igen i år.
j. Visionsudvalg – CA
Der er lidt afmatning, og der kommer ikke så meget retur fra udvalg og klubber-iklubben. Det er der fuld respekt for, da alle har travlt med golfarbejdet og de tiltag de
har igangsat.
Der er ikke tvivl om at dynamikken primært kommer på de fælles møder, hvor der er
ideer og visioner.
En ide kan være at besøge udvalgene og høre fra dem hvad de har sat gang i og hvad
der er på vej. Vi skal huske at få fortalt de gode historier, så alle kan se hvad der sker
rundt omkring.
8.

Næste møde
Mandag den 12. juni

9.

Eventuelt
BWM informerede om, at vi har fået afslag på ansøgning til træer fra Borgersamarbejdspuljen. Det betyder vi skal i dialog med Herning Kommunes driftafdeling, hvordan vi sikrer den fremtidige træplanen for banen.
Vi fik desværre også afslag fra Tuborg fonden på ny boldsamler, men vi prøver igen i
2018.
Tilbygningen på drivingrange er ved at være planlagt, med god hjælp fra tømrerfirmaet
Henrik Christoffersen. I nær fremtid vil der blive målt op til fundament, hvorefter byggeriet går i gang.

Mødekalender
•

Mandag den 19. juni - personale/bestyrelses golf
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•
•
•
•
•
•

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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