Referat, bestyrelsesmøde den 28/11 - 2017 kl. 18.00 i klubhuset.
Tilstede:

Kim Møller Behrend, formand (KMB)
Torben Madsen, næstformand (TM)
Jens Krøis, kasserer (JK)
Brian Harder (BH)
Flemming Hviid (FH)
Michael Donstrup (MD)
Anders Schnack, daglig leder (AS)
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Drift
Godkendelse af dagsorden
•
Underskrivelse af sidste mødes referat
•
Budgetopfølgning
• Vi kan ikke forvente nævneværdigt flere indtægter i år, og dermed
ender omsætningen på Kr. 8.717.000, hvilket er godt Kr. 300.000
under budget. Kontingent indtægterne er på budget.
• Der forventes besparelser som kompenserer størstedelen af den
manglende indtægt, således at resultatet forventes at blive Kr.
209.000, hvilket er Kr. 137.000 under budget.
• Prognosen er en forbedring fra september prognosen med ca. Kr.
55.000
• Vi har dd fået 151 nye medlemmer i år, mens 119 har meldt sig ud.
Der kommer flere udmeldelser, men vi forventes at holde status
quo.
Punkter til beslutning fra sekretariatet
• Ingen
Punkter til beslutning fra udvalg / KiK
• Ingen
Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)
• Evaluering af klubmesterskaber flyttet til projekter
Opfølgning på møde og rapporteringskalender
• Budget 2018 er agendapunktet i januar
• Mødet afholdes den 25. januar kl. 17:00
Eventuelt
• Generalforsamlingen er fastlagt til den torsdag den 22/3-2018, og
den afholdes i klubben.
• Opsætning af bi-måler i Rasmussens hus igangsættes. Tilbud på Kr.
16.400.- ekskl. moms.
• Vi har fået et billede af DGU’s arketyper for Roskilde Golf klub. Det
er overraskende, at den store gruppe af ”klubloyale” medlemmer
har større sportslige ambitioner end først antaget. Stof til
eftertanke i forbindelse med strategiske tiltag og investeringer.
• Det blev aftalt at afholde medlemsmøde onsdag den 31/1 i
klubhuset med følgende temaer:
1. Golfspilleren i Centrum - resultater
2. Flow på banen – tiltag
3. Ledige starttider – tiltag
AS udarbejder oplæg til mødet. Der satses primært på at få
dialog og input / holdninger fra medlemmerne
Vi skal have KiK på banen til mødet.

Hvem / hvornår
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Punkt / Tid
19:30

Mødets emne jf. årshjul
Mødets emne i henhold til årshjul – strategi / fokusområder
Ud over igangværende projekter har bestyrelsen valgt 3 fokusområder for
2018 ud fra strategi og resultaterne af golfspilleren i Centrum, som blev
diskuteret. Herunder stikord for de 3 områder:
1) Flow på banen:
• Vurdering af startintervaller. 7-12 min.
• Starter funktion – primært i weekender
• Re-vitalisere Baneservice
• Finde ny formand til Baneservice
• Definere primetime perioderne
• Mentorerne mere ”på banen” omkring flow
• Nye golfregler supporterer flow
• Sammenlægning af 2-bolde i primetime – samt oplyse om det
allerede i golfbox
• Oplysning og information
• Engagement fra bestyrelsen
• Baneservice og KMB er drivende kraft i ”flow på banen”
2) Ledige starttider
• Dialog er i gang med KiK. Der er generelt bred forståelse for
nødvendigheden af en rimelig udnyttelse af fortrinsretter.
• Vi har forventning om at skabe 15-20% flere tider til booking på
forhånd for alle.
• Sammenlægning af 1 og 2 bolde i primetime
• Kontrol med ”no show” spillere.
• Daglig kontrol af håndtering af KiK tider
• Sekretariatet er drivende kraft ”ledige starttider”.
3) Sponsorarbejde
• Der skal satses mere på sponsorer i fremtiden. Der skal skabes
værdi for sponsorerne og der skal tiltrækkes flere og større
sponsorer.
• JK / KMB / AS mødes i december for at revidere sæt op af
sponsorudvalg og opgavefordeling mellem udvalg og sekretariat
• Der skal finde en ny formand for sponsorudvalget samt de
nødvendige medlemmer.
• Sponsorinvolvering i sponsorarbejdet på 1 til 2 årlige møder
• JK og AS er drivende kraft i ”sponsorarbejdet”
Der arbejdes videre med ovenstående i de respektive ansvarlige grupper
og der følges op på områderne (Projekt orienteret) i bestyrelsen fremover.
Investeringer
I forbindelse med den forestående budget udarbejdelse blev yderligere
investeringer (Ud over kendte projekter) diskuteret.
• Det undersøges hvad det koster at dræne driving range, så der kan
samles bolde om vinteren
• Der ønskes en Trackman
• Projektet med nye bænke vurderes i sponsorudvalget. 3 stk. tages
med på investeringsbudgettet i første runde.

Punkt / Tid
21:00

Projekter
Ansættelse af ny forpagter i restaurant
• En kontrakt er nu på plads med Peter Lassen
Overdækning af Driving range
• Vi starter med nedlægning af kabel før jul.
Toilet ved hul 12
• Tegninger fra CP er godkendt. Vi fortsætter nu med at søge
byggetilladelse.

Hvem / hvornår

AS

Dec
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Hvem / hvornår

AS

Projekter som ikke er på dagens agenda!
Punkt / Tid

Projekter
Om-rating af banen samt midlertidig løsning
•
Struktur på samarbejde med forpagtere fremover
• Hvordan skal samarbejdet organiseres mellem sekretariatet og
proshop?
Ombygning af klubhus
• Logistikken er utilfredsstillende i det nuværende klubhus, og en
række andre forhold kan forbedres. Pladsen er begrænset.
Ny 9 hullers bane – Vilvorde projekt
• Vi har fået afslag fra kommunen. Revitalisering af projekt
Forsikring af maskinpark.
• Forsikring af maskinpark. Sammensætningen af maskinparken
ændres successivt med tiden, og der er derfor behov for en
forsikrings politik (Kasko / ansvar / andet). F.eks. har vi nu nye
værdifulde maskiner som bør være forsikret mod brand, hærværk
mv., For få år siden gik man fra kasko til ansvar, da der var ringe
værdi i den gamle maskinpark. AS kontakter broker og får
defineret en anbefalet forsikringspolitik, som forelægges
bestyrelsen til godkendelse.
Strategi projekt
• Udarbejdelse af strategiplan baseret på vision og input fra
Golfspilleren i Centrum
Golfsimulator
• Der blev præsenteret et skitseforslag til indendørs golfsimulator.
• Der er en del udfordringer i ideen mht. restauranten, men
byggeudvalget arbejder videre med sagen.
• Vi har muligheder for at få ”funding midler” fra Spar Nord Fonden
Pro kontrakt
• Udvalg bestående af TM / JK / AS
Klubmesterskaber
• Der er nu en evaluering af klubmesterskaberne i gang. En række
medlemmer interviewes, og de forskellige kritikpunkter (og ros)
medtages i planlægningen af næste års klubmesterskaber.
• Der konkluderes inden sæsonstart.
• Proportionerne for mesterskabet skal være fastlagt god tid i
forvejen – og de skal være ufravigelige.

Hvem / hvornår

FH/JK
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