Referat - Bestyrelsesmøde
Sted: Brande Golfklubs klubhus
5. November 2012 kl. 17.15

Deltagere:
Kurt Bach(KB)
Kirsten Pedersen(KP)
Jette Skott(JS)
René Baarts(RB)
Niels Jespersen(NJ)
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Agenda
Godkendelse af referat.(NJ)
Medlemsstatus
Økonomi (KP)
Banen
Udvalgsrunde
Ansatte status
Evt.

Ad. 1. Godkendelse af referat.(NJ)
Referat godkendt.
2. Medlemsstatus.(KP)
Vi har pr. dags dato en nettotilgang på 49 medlemmer.
Prøvemedlemmer har vi haft 58 af excl. Juniorer, 39 har meldt sig ind. Flot!

3. Økonomi / Budget.(KP)
Budgettet for året 2012, ser nogenlunde ud og forventes at holde.

4. Bane / Greenkeeper(RB)
Banen besigtiget sammen med udlejer Jens Iversen.
Mængderne af nedbør giver problemer på banen.
Lukning af flere huller vil blive en realitet, hvis det fortsætter på denne måde.
Udlejer har derfor besluttet at hullerne 1-2-3-4-5-7-8, vil blive lavet med dræn foran greens.
Det forventes at arbejdet vil gå i gang snarest muligt.
Opstamning af træerne på hul 4. vil blive foretaget.
Bagrum har problemer med høj fugtighed.
Det er stærkt påkrævet med en løsning på dette problem,
så spillernes udstyr ikke blive ødelagt.
Derfor bliver der installeret en varmepumpe.

5. Udvalgsrunde
Juniorudvalg:
Junior udvalget tager til inspirationsmøde Silkeborg.
Arbejder på nye medlemmer i udvalget
Næste sæson vil forældre med flere blive mere inddraget i arbejdet.
Hjemmeside:
Hjemmesiden er bestilt hos Intern1.dk.
Der arbejdes på 2 endelige oplæg.
Hjemmesiden forventes klar primo 2013.
Edb:
Internet problemerne forsætter.
Der er ikke mange muligheder.
Satellitforbindelse har dårlig respons tid.
Øvrige udbydere har svingende og til tider meget dårligt signal.
Der vil blive lavet om på net/tlf løsningen hos greenkeeperen.
4 Kløveraftalen for 2013 ligger nu klar til udsendelse.
Prisen bliver 650,- igen i 2013. Det er fortsat bestyrelsens ønske at prisen på denne ordning
bør stige ved næste forhandling.

6. Ansattes status.
Personalesamtaler er gennemført og alle aftaler med
alle klubbens ansatte er nu alle på plads.
7. Evt.
Starterhus projektet er sat i bero indtil videre, grundet den økonomiske situation.
Evaluerings match bliver den 18. November.

Næste møde den 7. januar 2013 hos KB. kl 17.15

Referat Niels Jespersen

