Referat Bestyrelsesmøde den 13. marts 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.
Godkendt uden kommentarer
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet uden kommentarer.
3. Økonomi
a. Regnskab og likviditet.
Kontingenter.
Med udgangen af februar er vi ca. 100 tkr. over årsbudget. Dog er der stadig
for 415 tkr. kontingent udestående, som vi efter 1. rykker endnu ikke har fået
betaling for. Sidste år var saldoen på samme tid 527 tkr.
For at forsøge at nedbringe restancen og lette rykkerproceduren, vil vi
overveje, om der skal indføres et gebyr, hvis man ikke er på PBS betaling. FU
vil vurdere på dette, og komme med en anbefaling til næste bestyrelsesmøde.
Det er glædeligt, at vi stort set er status quo på medlemssiden, Det viser stor
opbakning til klubben og de tiltag der arbejdes med.
Øvrige indtægter.
Stadig godt med på Indskud grundet det store efterårs hold, og tilgang af nye
medlemmer udefra.
Sponsor indtægterne er lidt bagefter budgettet og sidste år. Vi mangler stadig
40 tkr. for at nå årsbudgettet. Dog skal det tilføjes, at vi i nogle kontrakter har
fået leveret andet end kontanter, værdien af disse ydelser er selvfølgelig ikke
med i tallet.
Udgifter.
Administrations omkostninger: Her er udgiftsført 61 tkr. til ny hjemmeside, der
er under opbygning, hvilket giver den højere omkostning i forhold til sidste år.
Baneomkostninger: Her holder vi os også lige under budget. Vi er også under
sidste års omkostninger, selvom disse renses for ekstraordinær 200 tkr.
omkostning til renovering af banen.

Klubblad: Den negative afvigelse skyldes en lavere annonce indtægt end
budgetteret, vi har pr. februar faktureret 72 tkr, hvor vi havde håbet på 100
tkr.
PR: Her er der afholdt ekstra omk. til nye reklame skilte til P-plads. Ligeledes
har vi afholdt omkostningerne til Ferie for Alle messen.
Likviditet.
Efter de sidste halvandet års store investeringer i maskiner og bane, så er
likviditeten igen begyndt at stige. I forhold til sidste år samme tid er likviditeten
forbedret med 373 tkr og den bedste siden 2011.
Konklusion.
På omkostningssiden er konklusionen den samme som efter 1. kvartal. Vi har
styr på forbruget, er en smule under budget og endda også lidt under sidste års
omk. renset for ekstraordinær omk. til baneforbedring.
På indtægtssiden ser det også foreløbig ud til, at vi kan følge budgettet. Dog
har vi samme situation som hvert år, vi mangler stadig at modtage en del
indbetalinger af kontingenter. Restancen er dog mindre end sidste år ved den
her tid.
b. Medlemmer.
Ultimo Februar:

Aktive
Mindre aktive
Startmedlemmer
Medlemmer total
Firkløver

2018

1.074
274
46
1.394
577

2017

1.095
231
75
1.401
557

2016

1.101
229
52
1.382
549

2015

1.106
215
48
1.369
459

2014

1.007
243
22
1.272
306

c. Sponsorer.
Vi er små 40 tkr. efter budget, da vi mangler sponsorer til 3 huller samt
boldvaskere og driving range. Der er dialog med 3 emner, men flere søges.
d. Indfrielse af kreditforeningslån.
KB og BW har haft et møde med Handelsbanken som følge af varsel om renter
af indeståender.
KB har talt med Nykredit omkring opsigelse af ét af vore 3 kreditforeningslån –
920 tkr. – det vil give en rentebesparelse på omkring 100 tkr. over resten af de
10 års låneperiode.
Med den løbende forbedrede likviditet, forventer bestyrelsen at vi stadig vil
have positiv likviditet hele året. Handelsbanken giver tilsagn om midlertidig
kredit, hvis vi alligevel skulle få behov.
FU anbefaler opsigelse af lån og efter drøftelse i bestyrelsen blev det vedtaget.
Bonus: I drøftelserne med Handelsbanken, blev der givet et sponsorat til bro
mellem hul 5 og 6 til en værdi af kr. 50.000 over 2 år. Baneudvalget arbejder

nu videre med denne unikke mulighed for at forskønne området samtidig med
vi får bedre styr på vandet ved hul 5/6/7.
4. Merværdi i medlemskabet.
FU har udarbejdet et skriv der handler om den unikke golfoplevelse og hvad et
medlem i HGK får for sine kontingent kroner.
Det samlede skriv blev rost og det blev besluttet at tilføje et afsnit med
Handicapvenlig, hvor vi har toilet på banen, scootere m.m. – samtidig kommer
der et afsnit med der omhandler det sociale liv i klubben.
Så snart det samlede skriv er færdigt laves der en folder til udlevering og
teksten kommer på websiden.
I forbindelse med drøftelsen vedr. værdi i medlemskabet, blev det foreslået at
vi får en hjertestarter mere, som placeres på den nye toiletbygning. En
hjertestarter koster kr. 4.500-5.000 og så skal der måske et skab til, når den
hænger ude.
Købet kan måske ske i samarbejde med kolonihaveforeningen. Vi tager kontakt
til dem.
Vi vil samtidig se, om vi kan finde en sponsor, der vil dække omkostninger til
begge dele.
5. Repræsentantskabsmøde DGU den 16. – 17. marts 2018.
Materiale vedr. DGU’s repræsentantskabsmøde kan se på denne adresse
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de
-2018
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/%C3%A5rsberetninger
a. Temamøde
a. Ægte salgskultur i klubben, hvordan?
b. Danskernes livsstile
c. Profiler og salg i golfklubben
d. De nye Golfregler fra 2019
e. Det nye handicapsystem fra 2020
b. Årsmøde
a. Forslag vedr. Flexmedlemmer
b. Kontingentstigning kr. 3,00/medlem
c. Valg til bestyrelse
d. Valg til Amatør-og ordensudvalget
CJ gennemgik dagsorden samt Silkeborg Golf Klubs forslag til ændring af
reglerne for flexmedlemmer. Efter gode drøftelser er der enighed i at vi
stemmer for DGU´s eget forslag, som er:
”Klubber der råder over to 18 hullers baner, kan udstede fuldgyldigt
medlemskab å både 18 og 36 huller (ikke 27 huller).

CA foreslog at vi igen tager emnet Benchmarking op med DGU. Det bør være
muligt at sammenligne nøgletal i golfklubberne. Måske skal det ske når der
indberettes medlemstal. Vi vil lave lidt lobbyarbejde på
repræsentantskabsmødet samt tale med Morten Backhausen og Jonas Meyer.
6. Idrætsrådets årsmøde
a. Indstilling til priser.
Vi har i år ikke kandidater ti de 4 priser men bør arbejde hen imod prisen Årets
Idrætsforening i 2019. Med de mange tiltag vi arbejder med, f.eks.
handicapvenlig og diabetes og sundhed, er der gode grunde til at søge for
2019.
7. Info fra Golfmanageren.
a. Persondataforordningen
CJ, Kirsten Holdgaard og BWM deltog mandag i DGU´s kursus vedr.
Persondataforordningen.
Der vil være en række krav til os fremefter:
•
•

•
•
•

Beskyttelse af persondata
– Nye og strammere regler træder i kraft 25. maj 2018
Krav til information
– Hvad bruges data til
– Hvem videresendes de evt. til
– Skal ske ved indmeldelse
– Diverse politikker, som offentliggøres via hjemmeside
Krav til samtykke (billeder)
Krav til dokumentation
– Overfor personen, datatilsynet
Krav til aftaler med databehandlere
– Golfbox, Economics, Probox24 m.fl.

DGU har et afsnit på hjemmesiden med værktøjer, vejledninger, skemaer
m.m., som klubberne kan bruge til at få etableret oversigt over de
problemstillinger, der findes.
DGU anbefaler desuden at man køber rettigheder til at bruge RISMA, som er et
IT-system, der kan hjælpe med at skabe overblik over mangler, sikre
arbejdsopgaver udføres og hjælpe med dokumentation i forhold til dataindsigt.
Det koster kr. 3000/årligt for 2 brugere.
CJ, KH og BWM vil følge op de krav der stilles og gøre brug af DGU´s
anbefalinger til at få HGK´s persondata politik på plads.
Vi spørger samtidig om Idrætsrådet har en konsulent, som man kan spare med
hvis behov.

b. Medlemsundersøgelse - generalforsamling 2017
Vores medlemsundersøgelse gav en række positive svar, men fortalte også at
der er plads til at tage et tema med. Det kan være info om frivillige eller
lignende team, der er vigtigt for klubbens drift.
Der kom desuden en række kommentarer, der vil blive noteret til fremtiden.
c. Indendørs Golfcenter
Der mangler nu kun en rulleport samt et tæppe i bunden; der arbejdes med at
have hele driving range arealet klar til begynderweekend den 24.-25. marts.
d. Ny webside på vej
CJ, MH og BWM er ved at lægge materiale ind på den nye webside. Der er fokus
på bane, gæster og medlemmer samt klubber-i-klubben og udvalg. Så snart det
er på plads frigives siden.
e. Fritspils aftale med Ikast-Tullamore.
Naboaftalen er ændret til en fritspils aftale lig Firkløver. Prisen er kr. 1.000,f. Samarbejde med Trehøje.
Vi vil starte en dialog med Trehøje Golfklub igen. Der har været lidt stille
mellem os de sidste par sæsoner.
g. BoConcept lounge
Det er kommet på plads med BoConcept, så vi får nye borde i caféområdet
samt 20 nye stole, lamper m.m. Samtidig vil Horn bordplader give os nye
bordplader til baren, hvor der kommer 60 mm valnøddeplade på samt hylder.
En flot opgradering af kuppel og café.
h. Ferie for alle
Ferie for alle blev en succes i år. Med ekstra kvadratmeter samt servering af øl,
kaffe og tapas, trak vi mange mennesker til. Vi har allerede fået tilsagn fra
sponsorerne, at de er med igen i 2019.
Vi fik en god snak med mange medlemmer og udenbys gæster, som vi
forventer vil gæste os i løbet af sæsonen.
Diabetesforeningen var repræsenteret på standen og fik snakket med mange
diabetikere om deres situation og det helsefremmende ved at spille golf.

i. Golfens dag den 22/4
Vi er igen med; ikke at vi får mange besøg, men de der kommer, skal kunne
prøve golf og have muligheden for at blive medlem af HGK.
8. Info fra udvalg.
a. Baneudvalget – CB
Der er kommet nyt dræn foran green hul 6 og ved hul 3/4/5, er der lavet en ny
flot foderplads, som får megen ros.
Alle maskiner er ved at være gennemset og repareret til sæsonstart. Godt
arbejde fra Jarl, der har ansvaret for maskinernes vedligeholdelse.
Vi har netop fået ok fra Herning Kommune til at grave en kanal på tværs af hul
6 fra den midterste sø og ud i åen. Baneudvalget planlægger forløbet og
tidspunkt.
Vi får måske jord fra Hammerum Skole byggeriet, der kan bruges til hul 15.
Det er besluttet at ansætte en greenkeeperassistent elev. Vi søger så snart som
muligt med henblik på ansættelse medio april.
b. Plante-og husudvalg – LBL
Intet nyt
c. Banekontrol-og serviceudvalg – CB
Der har været et opstartsmøde, hvor der bl.a. er fokus på serviceteams. Dvs. at
vi tager mod gæster og sikrer at de kommer godt afsted.
Lige nu kan vi godt bruge 4 – 6 personer mere, så har man lyst, kontakt
kontoret.
d. Juniorudvalget – BWM
Program for 2018 er på plads, opstart med Åbent hus den 7. april.
e. Eliteudvalget – BWM
Intet nyt.
f. Begynderudvalget – MH
Opstart med 30-32 nye den 24-25. marts. Der er 6 Diabetes patienter med.
Udvalget har 2 nye med, Jesper og Anne.

Lidt tvivl om hul 1 par på 3 banen bliver spilleklart; overvejer at starte ud fra
hul 2 og kun spille 4 huller.
g. Kaninudvalget – HS
Per Flemming er ny i udvalget, Allan og Gitte er trådt ud.
Der startes op med den første turnering den 19. april.
h. Turneringsudvalget – OØP
Turneringsplan og fordeling af turneringsledere og hjælpere er på plads.
i. Kommunikationsudvalget – CA
Årsskriftet er færdigt og der er kommet et flot resultat ud af arbejdet. Der vil
snarest blive kaldt til evaluering af arbejdet med henblik på om vi fortsat skal
lave et årsskrift.
j. Visionsudvalget – CA
Intet nyt.
9. Næste møde.
Mandag den 30. april 2018
10.

Eventuelt.

Mødekalender 2018:
-

Mandag den 11. juni - Bestyrelsesmøde
Mandag den 25. juni – Bestyrelses/personalegolf – NY DATO
Mandag den 13. august - Bestyrelsesmøde
Søndag den 23. september – Bestyrelses/ledergolf med ledsager
Mandag den 24. september - Bestyrelsesmøde
Mandag den 12. november - Bestyrelsesmøde
Torsdag den 29. november – Bestyrelsesmøde/Generalforsamling
Mandag den 3. december – Bestyrelsesmøde

