BLOKHUS GOLF KLUB
Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag 5.1.2016 kl. 10.00.

Til stede:

Kristian Hedelund, Lars Bender, Tom Bille, Bent Jørgensen, Birthe Østergaard, Willy
Jørn Larsen, Jan Mikkelsen, Jytte Verwohlt.

1 Godkendelse af sidste referat.
Referat af sidste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet.

2 Tilfredshedsundersøgelse blandt klubmedlemmer.
Resultatet af tilfredshedsundersøgelsen blandt klubmedlemmerne blev 38 stk. udfyldte skemaer
svarende til 6-7 % af medlemmerne. Kommentarerne er blevet gennemlæst og majoriteten er
vedrørende følgende tre emner, i prioriteret rækkefølge:
1

Drift af Café

2

Kvalitet af sand i bunkers

3

Rengøring af banetoiletter ved hul 10 og hul 1

Bestyrelsen vil behandle disse punkter i det efterfølgende arbejde.

3 Opfølgning på punkter rejst på generalforsamling 2015.
Offentliggørelse af lejeaftale: Bestyrelsen ser ingen problemer i at offentliggøre lejeaftalen med
Blokhus Golfcenter, og Lars Bender vil sørge for at denne vil blive lagt ud på hjemmesiden snarest.
Indkøb af trailer: Bestyrelsen mener ikke, at det vil være til almen nytte for klubben at indkøbe
trailer til fælles brug for klubbens medlemmer.
Rabat på buggys for ældre/handicappet medlemmer: Bestyrelsen kan se det sympatiske i dette
forslag, og Kristian Hedelund vil tage emnet op med Centeret snarest.

Debat forum på hjemmesiden: Flere klubber, som har haft elektroniske debat forum, har måttet
lukke disse igen, idet klubberne ikke havde mulighed for at opretholde en rimelig debattone herpå
samt fordi der opstod intern uenighed om hvem der kan, og hvad der skal, slettes igen.
Bestyrelsen konkluderede derfor ikke at ville opsætte et elektronisk debatforum i klubregi, men
opfordrer derimod de medlemmer som har noget på sinde at henvende sig direkte til bestyrelsen.
Bestyrelsen er opmærksom på, at der er oprettet en Facebook debatside for Blokhus Golfklubs
medlemmer, denne side er dog ikke relateret til bestyrelsen for Blokhus Golfklub.

4 Samtale med Dan Stage 11.12.2015.
Kristian Hedelund, Tom Bille og Lars Bender afholdt den 11.12.2015 et møde med Dan Stage om
det fremtidige samarbejde mellem Blokhus Golfcenter og Blokhus Golfklub. Mødet forløb positivt
og hovedpunkterne var, udover samarbejdsformen mellem center og klubbestyrelse, omkring
caféen, baneudvalget, klubmatcherne og bunkersand. Disse punkter er alle behandlet nedenunder
i dette referat.

5 Matcher, herunder klubmatchsponsor muligheder.
I et forsøg på at få flere klubmedlemmer til at deltage i klubmatcherne, er det sammen med
Centeret besluttet at Centeret vil komme til at spille en større rolle ved afvikling af både
klubmatcher og – mesterskaber fremover. Målet hermed er at gøre matcherne mere interessante
og vedkommende for klubmedlemmerne. Bestyrelsen vil opfordre de interne klubber til også at
promote klubmatcher ligesom bestyrelsen opfordre Centeret til at promote matcher med fliers,
opslag og lignede.
Såfremt klubbestyrelsen har mulige emner for sponsorer til klubmatcherne kan bestyrelsen
kontakte disse efter forudgående koordinering med Centeret ved Jørn Jeppesen.

6 Café.
Centerets planer for drift af caféen i 2016 er ved at være klar. Anna Marie er ansat pr. 01.03.2016
til at styre Caféen med hjælp fra en evt. halvanden medarbejder, og ved større arrangementer
med spisning i samarbejde med Nordstjernen.
Åbningstider i sæsonen (april- ultimo september) vil være ca. 70 timer, dvs. fra kl 10 til kl 20,
7 dage om ugen – dog lidt senere åbningstider om mandagen efter behov.

Så snart driften ligger helt fast fra Centerets side vil Tom Bille sørge for information herom på
hjemmesiden.

7 Golfens dag.
Sammen med Centeret har vi besluttet at deltage i Golfens dag 2016 og vi er nu tilmeldt.

8 Ambassadørmatch.
I et forsøg på at øge den lokale interesse for golf vil vi forfølge muligheden for at gennemføre en
ambassadørmatch med deltagelse af lokale firmaer. DGU har en drejebog for ambassadør/firma
matcher og Tom Bille vil gennemgå denne og komme med et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

9 Baneudvalg.
Tom Bille vil indtræde i baneudvalget som vil afholde minimum de 2 pligtige årlige møder eller
yderligere efter behov.
Bunkersand trænger stadig til at blive skiftet i flere bunkers og Centeret håber at få dette gjort i
løbet af 2016.

10 Sponsoraftale med Sparekassen Vendsyssel.
Som følge af indholdet i den seneste revision af sponsoraftalen, som indgået mellem Centeret og
Sparekassen Vendsyssel, har Blokhus Golfklub en manko for 2016 på kr. 10 000 i budgettet.
Kristian Hedelund og Bent Jørgensen vil afholde afklaringsmøde med Dan Stage herom. Kristian
Hedelund vil arrangere.

11 Hjemmesiden.
Kenneth Sparre har udtrykt et ønske om at mødes med bestyrelsen samlet, og det siger
bestyrelsen ja til. Kristian Hedelund vil arrangere dette som et formøde for næste
bestyrelsesmøde.

12 Bestyrelsesforsikring.
Bestyrelsen evaluerede behovet for at gentegne en bestyrelsesforsikring, men konkluderede at
den gennerelle dækning via DGU tegner til at være tilstrækkelig. Birthe Østergaard vil undersøge
dækningen via DGU medlemsskabet og rapportere tilbage til bestyrelsen.

13 Medlemsmøde.
Bestyrelsen besluttede at afholde medlemsmøde i klubhuset onsdag 16.3 kl. 17.00.
Willy Larsen vil udforme udkast til indbydelse med dagsorden og Kristian Hedelund vil afstemme
dagsordenen med Centeret.

14 SNG.
Lars Bender deltager som fast repræsentant for Blokhus Golfklub i SNG´s styregruppe. I det først
kommende SNG møde den 12.1.2016 i Dronninglund Golfklub vil også Kristian Hedelund deltage.

15 Økonomi opfølgning.
Bent Jørgensen præsenterede en budgetopfølgning per 31.12.2015 som, udover den ovenfor
omtalte afvigelse mht. til sponsoraftale, ikke viser noget overraskende.
Bestyrelsen finder dog at klubbens udgift til revision er for stort i forhold til klubbens
aktivitetsniveau, og som følge heraf vil Bent Jørgensen og Jan Mikkelsen tage kontakt til alternativ
revisor. Såfremt dette giver et positivt resultat vil bestyrelsen indkalde til Ekstraordinær
Generalforsamling i 2016 for at få godkendelse til udskiftning af revisor.

16 Eventuelt.
Opdatering af klubtavler: Lars Bender vil undersøge mulighederne for at opdatere klubtavlerne
med hjælp af Frede Houkjær.
Kursus i begynder træning: Jammerbugt Kommune giver refusion på kr. 1400 for kursus i
begynder træning og da kursuset koster kr.2400 betyder dette, at netto udgiften vil blive kr. 1000
per kursist. Kristian Hedelund vil gerne deltage heri i 2017.

DGU erstatningskort: For hver udstedelse af DGU erstatningskort opkræver DGU kr. 100 i afgift og
bestyrelsen bemyndigede Jan Mikkelsen til at videre opkræve dette beløb fra klubmedlemmet.
DGU repræsentantmøde: På det kommende DGU repræsentantskabsmøde 18-19.3.2016 vil
Kristian Hedelund og Lars Bender deltage.
KM penge: Den hidtidige bestyrelse har ikke hævet KM godtgørelse for kørsel og den nye
bestyrelse vedtog at fastholde denne linje.
Frederikssund Golfklub: Frederikssund Golfklub har fremsendt informations brochurer til uddeling
i de interne klubber.
DGU regelbog: Ny og opdateret regelbog er tilgængelig fra DGU.
DGU frikort: Blokhus Golfcenter opfordrer bestyrelsens medlemmer til at advokere overfor andre
klubbers bestyrelsesmedlemmer, som vi møder, at DGU frikortene bruges efter hensigten.
DGU frikort for bestyrelsen: Tom Bille vil i februar opdatere DGU formularerne for udstedelse af
nye DGU frikort.

17 Næste møde.
Følgende bestyrelsesmøder er fastlagt:
-

Tirsdag 1.3.2016 kl. 16.30 hos DEAS A/S, Havnefronten, Aalborg.
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Kristian Hedelund

Lars Bender

Bent Jørgensen

-------------------------
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---------------------------

Tom Bille

Birthe Østergaard

Willy Jørn Larsen

