Referat Bestyrelsesmøde den 30. april 2018, kl. 17.00 – 20.00
Deltagere:











Carsten Jensen (CJE)
Carsten Bach (CB)
Kaj Bækgaard (KB) – kom senere
Christian Alstrup (CA)
Lissi Bank Lassen (LBL)
Henrik Stigel (HS)
Carina Jonsson (CJ) - afbud
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 uden kommentarer.
3. Økonomi
a. Regnskab og likviditet.
Kontingenter
Med udgangen af februar er vi stadig 100 tkr. over årsbudgettet. Dog er der
stadig for 147 tkr. kontingent udestående, som vi nu har lukket for indtil de
evt. får betalt. Sidste år var saldoen pr samme tid dog 139 tkr.
Der bliver foretaget en ringerunde til de medlemmer, der ikke har betalt
fuldtidskontingent.
Øvrige indtægter
Stadig godt med på indskud grundet både det store efterårshold, og tilgang
af nye medlemmer udefra.
Der er i marts kommet sponsorindtægter ind for 30 tkr., hvilket gør at vi nu
nærmer os årsbudgettet med kun 10 tkr. i manko.
Udgifter
Adm. omk.: Følger budgettet fint.
Baneomk.: Totalt set holder vi os på banebudgettet, dog dækkende over
nogle poster med overskud og andre med underskud.
PR. Presse: Der har også i marts været købt skilte hjem, som nok vil give et
budgetunderskud for året.

Likviditet
Vi har også i marts måned styrket likviditeten, således vi med en
beholdning på 5,5 mill. kr. er knap 800 tkr. over sidste år på samme tid.
Skyldes primært, at der ikke er foretaget den samme investering i
maskiner, som sidste år. Med den besluttede delvise indfrielse af
Realkreditlånet i april, vil vi derfor stadig være i nærheden af sidste års
likvide beholdning.
Konklusion
På omkostningssiden har vi i forbindelse med åbningen investeret i nogle
områder bl.a. drivingrange, som ikke var i budgettet, men disse forventes
at kunne opvejes af besparelser på andre områder.
På indtægtssiden ser det stadig fornuftigt ud. Selv om vi har en restance på
kontingenterne på 147 tkr., så forventer vi, at det realiserede
budgetoverskud på 100 tkr. sammen med indtægter på nye medlemmer vil
kunne dække den kreditering, vi måtte lave så godt og vel.
b. Medlemmer.

Ultimo Marts:

Aktive
Mindre aktive
Startmedlemmer
Medlemmer total
Firkløver

2018

1,077
269
48
1,394
586

2017

1,079
234
88
1,401
587

2016

1,084
223
63
1,370
577

2015

1,099
218
49
1,366
476

2014

1,007
239
37
1,283
348

Vi har på nuværende tidspunkt stort set det samme medlemstal, som på
samme tidspunkt i både 15/16 og 16/17. Det er meget positivt, at vi igen
har fastholdt vores medlemstal. Vi har mistet medlemmer pga. alder og
sygdom eller pga. fraflytning fra 7400.
c. Sponsorer.
BeneFiT er ny hulsponsor og Marius Christensen & Sønner ny skiltesponsor.
En skiltesponsor mere er på vej.
Der mangler stadig hulsponsor på 2 huller – hul 7. og hul 8.
BWM er meldt ind i BNI, et forretningsnetværk der skal sikre nye kontakter
til arrangementer i golfklubben og nye sponsorer.
4. Info fra Golfmanageren.
a. Repræsentantskabsmøde DGU den 16. – 17. marts 2018
CJ informerede om indlæg på repræsentantskabsmødet. Af de mere
spændende og absolut brugbare er DGU’s eget indlæg vedr.
medlemsprofiler.
Målet fra DGU er:
-

Forståelse af forskellige målgrupper og deres behov.
Tilpasning af vores produkter.
Større tilfredshed og loyalitet.
Bedre fastholdelse.
DGU har valgt at dele medlemmer i 2 kategorier:

-

Klub uafhængige, hvor stammen er nære venner i klubben og
klubaktiviteter er ikke væsentlige.
Klub afhængige, der bruger klubber i klubben, klubaktiviteter er væsentlige
og de søger et forpligtende fællesskab.
På landsplan er 47 % klub uafhængige og 53 % klub afhængige.

Udfordringer ved de 2 grupper:
Klub uafhængig
Banen er altid optaget af turneringer
og klubber i klubben når jeg skal ud
Jeg spiller ikke nok til at få værdi af
mit medlemskab
Beslutninger bliver truffet til fordel
for de Klub afhængige – ØV!

Klub afhængig
Klublivet er ikke hvad det har været
Så skifter vi restauratør – igen
Hvad er planen egentlig for den her
klub?
Og man ser aldrig rigtig noget til
bestyrelsen og manageren

Den gode golfklub:
Klub uafhængig
Den gode golfklub husker mig og
mine behov når der uddeles
rettigheder til klubber i klubben og
lægges beslag på starttider. Jeg har
brug for fleksibilitet i mit
medlemskab og forståelse for at
kunne mødes med mine udvalgte
venner.

Klub afhængig
Den gode golfklub for denne
målgruppe kendetegnes ved
velfungerende klubber i klubben,
synlig og lyttende ledelse, samt styr
på faciliteter i golfklubben. Det
sociale miljø i golfklubben er vigtigst
og har førsteprioritet, når
golfklubben udvikles.

Loyalitetsskabende initiativer
Klub uafhængig
Øge tilgængeligheden på 1. tee
Øge målgruppens benyttelsesgrad
Involvere og lytte til denne gruppe
medlemmer
Synlig ledelse som også italesætter
denne målgruppes behov
At de væsentlige serviceområder
præsterer tilfredsstillende
Fleksibilitet og prisfølsomhed

Klub afhængig
Synlig ledelse og retning for
udvikling af golfklubben
Imødekommende, åbne og
velfungerende klubber i klubben
Aktivitets-og turneringskalender som
varetager målgruppens behov
Banens dag, jubilæumsfest, åbent
hus, klubaftener, rejseklub,
medlemsmøder osv.
Frivillighedsstrategi, klubsamarbejde
og træningsholdfor medlemmer
Status quo og høj oplevet værdi

Det er en række interessante betragtninger fra den landsdækkende
undersøgelse og bestyrelsen vil følge op, når vores egen klubundersøgelse
foreligger efter den første spørgerunde i Golfspilleren i Centrum, som
udsendes i maj måned.

Giv et gavekort
DGU præsenterede en gaveæske med et gavekort til f.eks. et
begynderforløb. Vi bakker den gode ide op og vil markedsføre gaveæsken,
der kan købes i klubben eller online via golf.dk
Nye regler 2019
DGU præsenterede de nye regler og fortalte om hvordan de vil hjælpe
golfklubberne med at implementere de nye regler.
Det vil ske hen over vinteren, hvor vi i klubben vil invitere til en række
regeldage. Meget mere om det, når vi er tættere på.
Nyt handicapsystem
I 2020 kommer der et World Handicap System (WHS), der skal sikre
ensartethed alle lande imellem. I dag er der 6 forskellige systemer.
Udregning vil ske på basis af de 20 sidst indleverede scorekort hvor de 8
scorekort med højeste score vil tælle. Man vil derfor ikke altid blive
reguleret, hvis scoren ikke hører til blandt de bedste 8 af de sidste 20.
Da der er 2 år til, at det nye system indføres, vil vi ikke fortælle så meget
mere om det nye handicapsystem før vi rammer 2019. Vi kan dog opfordre
til at man løbende indleverer scorekort, således at der er scores nok til at
lave et retvisende handicap den 1. januar 2020.
Medlemstal DGU
Der er status quo på landsplan, med en lille stigning hos mændene og
blandt fleksmedlemmer.
GOLFsporet
DGU har udviklet en ny app., der kan hjælpe os til, at hvor på golfbanen
spillerne kommer. Appen kan f.eks. hjælpe os til at se om en given bunker
eller roughområde er i spil eller ej. Hvis roughen ikke er i spil, kan der
spares klippetid og bunkeren kan måske nedlægges, og der spares timer til
vedligeholdelse af den.
Vi opfordrer alle til at downloade appen og tænde den når der slås ud på 1.
tee. Kan hentes i appstore (Apple og Android).
Juniorugen
Juniorugen afholdes igen i uge 32 hvor klubben byder ind med forskellige
arrangementer.

b. Idrætsrådets årsmøde
Herning Idrætsråd afholdt repræsentantskabsmøde i Sdr. Felding den 12.
april.
Mødet startede med 3 oplæg
Åben Skole samarbejdet, som vi deltager i, idet Nicolas tager skoleklasser
ind til en intro til golfspillet.
Persondataforordningen. Kommunen har ansat en konsulent, der skal
hjælpe foreninger og klubber med at blive klar til at opfylde den nye lov,
der sikrer medlemmerne nogle privatlivsrettigheder i forhold til de data,
som klubben opbevarer om dem.
Vi er startet på arbejdet og har et godt samarbejde med DGU om det.
Senioridræt. VI bliver flere og flere seniorer og vi lever længere og derfor er
der et stigende behov for at aktivere denne befolkningsgruppe. Det kan vi
nikke genkendende til her i klubben og vi gør allerede et stort arbejde for at
tiltrække og aktivere denne aldersgruppe.
Herefter blev selve mødet afholdt. Der var ikke den store debat om
beretning og regnskaber (der kan læses på idrætsrådets hjemmeside).
Der var ikke stillet forslag der skulle behandles.
Bestyrelsen blev genvalgt og der blev nyvalgt en suppleant.
Efterfølgende blev der uddelt 4 idrætspriser.





Anker Høsts initiativpris - årets idrætsforening (5.000 kr.):
Hodsager IF
SparNords Ungdomspokal - årets unge idrætsleder (5.000 kr.):
Emil Møller, Herning Ishockeyklub
Ringkøbing Landbobanks Talentpris (10.000 kr.):
Vildbjerg SF, U18 Damer
Herning Idrætsråds frivilligpris - hverdagens helte (5.000 kr.):
Kent Andersen, Herning Ishockeyklub

c. Status webside
Arbejdet med at fylde info ind på siden skrider fremad, men vi vil endnu
ikke sætte en dato for åbning.
d. Golfens dag
20 besøgende, 4 nye begyndere, 1 nyt medlem og måske 2- 3 mere på vej
– en god dag.

e. Golf & Diabetes
Der er 6 diabetikere på begynderhold 1 og det samme på begynderhold 2.
Der kom 11 til Åbent hus, hvilket er fint, og de 3 af dem er med på
begynderhold 2.
Samarbejdet med den lokale diabetikerforening fungerer rigtig godt.
f. Ishockey VM
I maj måned er der et tilbud med golf og burger for kr.300,- til alle
ishockeygæster i byen.
g. DIF og DGI pulje 45 mill.
Puljen fra de tidligere spillehals-/automatmidler udgør i dag kr. 45 mill.
Vi kan søge fra puljen til f.eks. udstyr, fodboldgolf, uddannelse m.m. Der
kan ansøges på 3 niveauer:
1. 0 – 25.000
2. 25.000 – 100.000
3. 100.000 og derover
Vi kigger på passende projekter, som passer ind i betingelserne.
5. Info fra udvalg.
a. Baneudvalget – CB
Der er god vækst i græsset og der klippes nu over hele banen. Sidste mand,
Tom, starter 1/5 og skal klippe rough mellem træer m.m.
2 af de 5 bunkers der skal renoveres, er færdige - hul 12 og hul 18. De
næste er hul 7 – 15 – 17.
Bunkerlauget hjælper med vedligehold af alle bunkers så de står flot
gennem sæsonen.
Stilauget hjælper med udbedring af bare pletter på fairways og semirough;
hul 1 og 2 er færdige og arbejdet fortsætter onsdag. På hul 18 arbejdes der
med at etablere brønde og dræne vandet væk fra de steder, hvor vi kan se
at det, på trods af at der er lagt på fairway, stadig samler sig.
Broen hul 11-12 repareres og der kommer græsarmering foran broerne på
hul 5 og hul 7. Der undersøges, hvad der kan gøres ved overgangen foran
14. green. Den blev eftersået sidste år, men græsset vil ikke komme.

Vi har søgt en elev uden meget held. Tager kontakt til en af ansøgerne med
henblik på at tilbyde et greenkeeperjob i en 3 dages arbejdsuge.
Baneudvalget vil senere vurdere, om det er en elev eller en sæsonarbejder,
der skal ind.
b. Planteudvalg – LBL
Der er kommet planter i det nye bed ved drivingrange. Næste opgave er
omlægning af rhodondendronbed ved hul 1.
Der skal kigges på træer til efteråret, så vi sikrer, at der stadig er tale om
en parkbane. CB, LBL og Lau går en runde og vurderer, hvor der bør nye
træer til – kommunen kontaktes efterfølgende for møde.
Flere træer trænger til at blive stammet op; vi søger hjælpere til arbejdet.
c. Banekontrol-og serviceudvalg – CB
Udvalget er i gang og der køres flittigt derude. Samarbejdet med Børge
fungerer fint og der sælges kaffe, øl og vand.
Der er kommet lidt flere med i udvalget, men der kan stadig bruges et par
mere.
d. Juniorudvalget – BWM
Med et velfungerende udvalg, er der fin opbakning til træningen.
Åbent hus fungerede fint med over 40 deltagere og der er kommet nye
medlemmer til.
e. Eliteudvalget – BWM
Elite opstartsweekend er afholdt i Himmerland og holdene er klar til
turneringsstart den 5. – 6.maj.
Der er kommet nye elitespillere til på herresiden, der vil supplere den
eksisterende trup og give dem lidt konkurrence.
f. Begynderudvalget – MH
Det går fint med begynderhold 1, hvor der er flere på vej til kaninudvalget.
Nyt hold starter den 5. – 6. maj; en dårlig valgt weekend, da der også er
danmarksturnering. Det har dog været svært at finde en god weekend til
opstarten, men vi vil sikre, at der ikke sker sammenfald igen i 2019.

Vi vil prøve at inddrage medlemmerne mere i rekruttering af begyndere.
Mund til mund er stadig den bedste måde og vi vil komme retur med gode
idéer til rekruttering.
En ide kan være Spil golf med en ven. Et tiltag der kan sættes i søen inden
begynderhold III starter den 4.- 5. august.
g. Kaninudvalget – HS
Har afholdt et godt markør-/mentormøde, hvor der var flere nye markører
med. Flere af dem har allerede været ude at gå en runde som markør, eller
med en rutineret markør, og det er meget positivt.
De første kanin-/torsdagsturneringer er spillet og resultaterne lægges på
Facebook.
Vi vil gøre medlemmerne opmærksom på de gode muligheder for at spille 9
huller om torsdagen, så vi fastholder det høje deltagerantal.
h. Turneringsudvalget – OØP
Handelsbankens åbningsturnering er gennemført med 108 deltagere og det
gik rigtig godt. Det samme er tilfældet med Carlberg holdturnering med 88
deltagere.
Næste turnering er WITT twosome der spilles den 27. maj.
CA spurgte til hvorfor turneringerne ikke starter kl. 8.00. Det er fordi
greenkeeperne ikke kan nå at klippe greens, så de er klar til gunstart. Jo
tidligere de skal starte, jo mere overtid.
KB spurgte om det ikke er muligt at udnytte bag-9 bedre ved gunstarter og
om torsdagen mellem seniorer og kaniner. BWM vil informere i nyhedsbrev
at det er muligt at benytte bag 9, så der kan spilles 9 huller på både for-9
og bag-9 = flere spillere på banen. En ide kunne være en flytbar boldrende,
der kan bruges til bag-9, de dage hvor der er ide med det.
i. Kommunikationsudvalget – CA
Intet nyt.
j. Visionsudvalget – CA
Der er enighed om, at bestyrelsen mødes en dag i efteråret og kigger på
vision og strategi fremadrettet, inden diverse udvalg m.fl. inddrages i det
fortsatte visionsarbejde.
6. Næste møde.

Mandag den 11. juni 2018
7. Eventuelt.
BWM informerede om samarbejdet med Golfexperten.
OØP spurgte, om der kan bores hul til plast tee i de nye måtter på
drivingrange, så der kan drives fra dem. Sætter man selv tee i flyver den let
væk. Vi overvejer hvilke løsningsmodeller der er.
Mødekalender 2018:
- Mandag den 25. juni – Bestyrelses/personalegolf i Give
- Mandag den 13. august - Bestyrelsesmøde
- Søndag den 23. september – Bestyrelses/ledergolf med ledsager
- Tirsdag den 25. september – Bestyrelsesmøde – ny dato
- Mandag den 12. november - Bestyrelsesmøde
- Torsdag den 29. november – Bestyrelsesmøde/Generalforsamling
- Mandag den 3. december – Bestyrelsesmøde
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