Referat Bestyrelsesmøde den 11. juni 2018, 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)
Carina Jonsson (CJ)
Michael Handberg (MH)
Ole Ørum-Petersen (OØP)
Bo West Møller (BWM) – Golfmanager

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt uden kommentarer og underskrevet.
3. Økonomi
a. Regnskab og likviditet.
Kontingenter
Kontingent indtægter er nu 100 tkr. over budget og på linje med sidste år.
Øvrige indtægter
Stadig godt med på Indskud, som er på højde med sidste år.
Greenfee indtægterne i maj har været fine, 10 tkr. over budget og på linje
med sidste år til dato.
Udgifter
Adm. omk.: Følger budgettet fint
Baneomk.: Totalt set holder vi os stadigt en smule under budget.
Likviditet
Likviditeten i maj er forbedret med 200 tkr. i forhold til maj sidste år, hvilket
betyder vi nu kun er 400 tkr. under sidste år.
Konklusion
På kontingent siden er vi nu 100 tkr. over årsbudget. Det betyder også, at vi
set på antallet af fuldtidsmedlemmer er over sidste år på samme tid.
For øvrige indtægter, er posten tilskud bedre end budgettet med 65 tkr. og
da omkostningerne følger budgettet, betyder det, at vi er 140 tkr. bedre end
budget.
b. Medlemmer.
For første gang i år, er vi over medlemstallet for sidste år. Dette til trods for
at de sidste restanter er slettet i perioden.

Ultimo Maj:

Aktive
Mindre aktive
Startmedlemmer
Medlemmer total
Firkløver

2018

1.096
257
63
1.416
625

2017

1.089
277
56
1.422
607

2016

1.124
230
55
1.409
595

2015

1.120
221
53
1.394
509

2014

1.055
232
43
1.330
378

Vi vil informere mere ud om de positive resultater både vedr. økonomi og
medlemmer.
c. Sponsorer.
Intet nyt.
4. Info fra administrationen.
a. Golfspilleren i Centrum
Tal sammenlignet med samme periode året før, viser en pæn fremgang
på ambassadørscore og øvrige parametre. F.eks. er Banen steget 8 point,
mens øvrige målinger som klubliv, restaurant, træningsfaciliteter, træning
samt ledelse og information alle holder samme høje niveau.

Sammenlignes der med forrige undersøgelse i september 2017, er der
også markant stigning på ambassadørscoren men øvrige tal holder niveau,
undtaget proshop. Her er der sket et skift af leverandør, så det tager lidt tid
at vende sig til det nye setup.
I en sammenligning med andre Parkbaner med restaurant, ligger vi tæt
på i ambassadørscore og foran bencmark på 6 ud af 9 kategorier.
Banen er 2 point bag efter, træningsfaciliteter 1 point og proshop 12.
Man kan undre sig over at træningsfaciliteterne ikke stiger mere markant
med de investeringer der er lavet. Der er dog flot respons på de nye
træningsmåtter.
Banen sammenlignet med samme periode i 2017 er med fremgang,
undtaget på bunkers. Det sidste kan undre, da alle bunkers er efterfyldt
med nyt sand, så de er ensartede.
Sammenligner vi med andre Parkbaner er vi kommet bedre med end før;
der er dog stadig punkter der kan og skal forbedres:
- Teesteder
- Bunkers færdiggøres
- Greens er ensartede.
- Banen er flot og velholdt
Disse punkter vil baneudvalget arbejde med, sammen med greenkeeperne.
b. Ny hjemmeside
Der arbejdes med siden, men det går ikke så stærkt som ønsket. CJO kobles
på og hjælper med at gøre den klar.
c. GDPR – Persondataforordning
Knud Holdgaard og Jan Ladefoged arbejder med de mange dokumenter til
persondataforordningen og Kirsten, CJ og BWM holder møde med dem slut
juni. Vi forventer at være klar med den medlemsorienterede del efter
sommerferien.
5. Info fra udvalg.
d. Baneudvalget – CB
Bunkers hul 5 er færdiggjort og arbejdet med bunker hul 8 er i gang. Det
sker med hjælp udefra samt fra frivillige.
Agrometer har været her et par gange og repareret vandingsanlæg. Det er
et gammelt anlæg vi har og der er derfor ofte nedbrud. Vi er ved at få tilbud
hjem på:
- Vanding på de nyetablerede teesteder.
- Komplet nyt anlæg.
Under maj måneds flotte vejr er der vandet greens, teesteder hvor der er
vandingsanlæg samt fairway på udvalgte huller.

Der har været meget fokus på greens med propning, vertikalskæring,
prikning m.m. og de tager godt imod og får ros fra gæstespillere, da de er
ensartede og jævne. De kunne være lidt hurtigere, men vi vil ikke klippe
længere ned og derved pine græsset for meget.
Vi søger en hastighed omkring 8; den er passende til vores medlemmer og
opnåelig på alle greens.
Der mangler finish flere steder og uagtet god hjælp fra frivillige, er det
svært at nå rundt. Vi har været ramt af sygdom/skader på
greenkeepergården, hvilket har presset arbejdet i perioder.
BWM vil se hvad der kan gøres for at komme bedre i mål.
Par 3 banen mangler ligeledes en opgradering. Der er 2 scenarier:
1. Nu og her, hvor der laves bedre teesteder, sættes bænke og
skraldespande op m.m.
2. En total opgradering i vinter fra 5 til 9 huller. Det sidste kræver tilskud
fra DGI puljen, hvis muligt. Det undersøges.
Der mangler et indspilsområde, hvor der kan laves indspil på ca. 50 m. Kan
det klippes på stykket før ishus? Det vil vi se positivt på.
CJO savner små kopper til broken tees ved teestederne. Vi tester det på par
3 banen og vurderer om vi skal have et fra næste sæson på Parkbanen.
e. Plante-og husudvalg – LBL
Intet nyt.
f. Banekontrol-og serviceudvalg – CB
Det kører fint med god respons på servicebilen og salg af kolde drikke samt
ros til vores serviceteams, der har hjulpet medlemmer og gæster med check
in.
g. Juniorudvalget – BWM
Der kommer stadig flere til og der er god hjælp til træning fra frivillige. En
god succes med ros til træner og udvalg.
h. Eliteudvalget – BWM
Der spilles i den kommende weekend, i alle rækker. Der trænes flittigt
(damer) og der er god stemning i truppen.
i. Begynderudvalget – MH
Der er flyttet end del fra hold 1 til kaniner, men mangler nogle få. Hold 2 er
på vej efter den første måned i flot vejr.

Diabetes begynderne er godt på vej. Vi vil evaluere kort efter sommerferien,
hvor vi også ved mere om indmeldelsesraten på de 13 deltagere herfra.
j. Kaninudvalget – HS
Der kommer flere og flere med hver torsdag og der tages hånd om de
mange kaniner. Flere har behov for runder ud over torsdag og det klares
også.
k. Turneringsudvalget – OØP
Der er afholdt WITT twosome, en succes med 124 deltagere. En turnering
der var venteliste til.
DOHM turneringen blev holdt den 3/6 med 52 deltagere hvorimod
Jydepotten var den 5/6. Rokeringen skyldes blot sammenfaldet mellem
grundlovsdag og tirsdagsdamernes månedsturnering. I 2019 vil begge
turneringer igen være grundlovsdag, hvis de 2 sponsorer fortsat er med.
l. Kommunikationsudvalget – CA
Intet nyt.
m. Visionsudvalget – CA
Intet nyt.
6. Næste møde.
Mandag den 13. august 2018
7. Eventuelt.
Mandag den 25. juni – Bestyrelses/medarbejdergolf i Give
HS, OØP, CJ, LBL, CB, CJO deltager – KB og CA måske.
Mødekalender 2018:
-

Mandag den 13. august - Bestyrelsesmøde
Søndag den 23. september – Bestyrelses/ledergolf med ledsager
Tirsdag den 25. september - Bestyrelsesmøde
Mandag den 12. november - Bestyrelsesmøde
Torsdag den 29. november – Bestyrelsesmøde/Generalforsamling
Mandag den 3. december – Bestyrelsesmøde

