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Referat bestyrelsesmødet den 3. marts 2015 kl. 17.00 

Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande 
 

Deltagere: Kirsten Egelund Pedersen, René Baarts, Charles Gjørup, Jette Skott Kristensen, Carsten Holt, 

Oluf Søndergaard 

 

Afbud fra Ib Møller Pedersen 

 

Mødet hævet kl. 20.15 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Godkendt 

 

2. Underskrivning af konstitution og referat fra generalforsamlingen 

Afventer referat fra sekretæren 

 

3. Organisering af bestyrelsen i 2015. 

Pligter og roller blev drøftet. 

Der udarbejdes udkast til næste møde. 

 

Ændringer i opgaver ift. konstitueringen: 

 

Oluf Søndergaard er bestyrelsesrepræsentant i Sponsorudvalget 

Ib Møller Pedersen er medlem af sponsorudvalget 

 

Såfremt HandicapGolf etableres i 2015, bliver Charles Gjørup kontaktperson til udvalget. 

Om dette etableres i 2015, afklares den 10. marts 2015. 

 

Forretningsudvalg etableret og består af: 

Jette Skott Kristensen 

Ib Møller Pedersen 

Kirsten Egelund Pedersen 

 

4. Økonomi 
Herunder status medlemsudvikling, status greenfee-gæster, investeringsoversigt 

v/Kirsten Egelund Pedersen 

 

Medlemsudvikling. 

Der udarbejdes oversigt til næste møde. Pt. sendes rykker ud til de medlemmer, som endnu ikke 

har betalt kontingent for 2015. 

 

Der skal trykkes nye scorekort. 

Tekst og layout blev gennemgået.  

Kirsten giver besked til sponsorudvalget om ændringerne. 

 

5. Oprydningsdagen flyttes. 

Som vanligt lukkes banen i det tidsrum, der sker oprydning. 

Oprindeligt var det planlagt, at oprydningsdagen skulle være den 22. marts 2015. 

Flere bestyrelsesmedlemmer har ikke mulighed for at deltage denne dag. Derfor flyttes dagen til 

den 28. marts 2015 fra kl. 9.00 til kl. 13.00 
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Der udarbejdes information om dette til medlemmerne og denne sendes hurtigst muligt. 

René og Jette tager kontakt til Ellen Julsgaard 

 

Nye skilte til banen er klar til opsætning på denne dag. 

Nye målebåndskasser er klar - skal der anskaffes nye målebånd? René tjekker. 

 

Ny Info-tavle vil være opsat inden Åbningsturneringen. 

 

6. Planlægge møde med baneejer i april 

Jette kontakter Jens Iversen for at aftale møde.  

Det forsøges planlagt til den 29. april 2015 kl. 17.00. 

 

7. Information fra udvalg 

Baneudvalget 

René sørger for der bliver rykket for dato for levering af nye maskiner. 

Der planlægges månedlige møder i Baneudvalget for at sikre optimal drift af banen. 

 

Der er udarbejdet investeringsplan for 2016-2018 - planen skal kvalitetssikres ift. udstyr og 

forventet anskaffelsesbeløb. 

Som det ser ud, nu skal der investeres for ca.  

kr. 400.000 i 2016  

kr. 100.000 i 2017 

kr.   50.000 i 2018 

 

Seniorudvalget 
Seniorerne har udfordringen med, at der er mange på golfbanen onsdag, hvor seniorerne spiller. 

Det giver en dårlig stemning både blandt egne spillere og de gæster, som besøger klubben. 

 

Forsøgsordning gældende fra 1. april til 31 maj 2015. 

Det besluttes, at banen lukkes hver onsdag fra kl. 08.30 til 11.30. 

Kirsten Egelund ændrer i GolfBox, så det fremgår, at banen er lukket i dette tidsrum. 

Seniorerne udarbejder en statistik, som viser, hvor mange der deltager hver onsdag. 

Statistikken skal vise, hvor mange 18 huls og hvor mange 9 huls spillere, der er. 

Lukning af banen medfører også, at 9 huls spillerne skal benytte både for9 og bag9. 

 

Årsagen til at banen lukkes, er at det forventes, at der går mellem 80 og 90 spillere ud hver 

onsdag. Der evalueres i uge 23. 

Deltagere er Ellen Andreasen, Ib Møller, Kirsten Egelund, Jette Skott. 

 

8. Indkommet post - info fra formanden 

Internetforbindelse 

Der bestilles fiberforbindelse til klubhuset via Altibox. 

Sponsorudvalget arbejder videre med dette. 

 

Der sættes nye stærekasser op rundt på banen.  

Seniorerne har ”pyntet” dem med forskellige malerier. 

 

Det skal afklares om vi fortsat skal have et økonomiudvalg. 

Udvalget har ikke været samlet siden august, og såfremt udvalget skal bestå, skal der foreligge et 

klart formål med udvalget. 

Ansvarlig for afklaring er forretningsudvalget. 
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Der planlægges 14-dagsmøder med sekretær, pro, caféleder og ledende greenkeeper. Møderne 

starter den 10. marts 2015. Der deltager altid mindst en fra bestyrelsen. 

 

Café 19 åbningstider. 

Jette aftaler åbningstider med Karin. 

 

Åbningstider på kontoret. 

Udvides i marts måned til 3 dage. 

Kirsten aftaler med Lis. 

 

Der skal udarbejdes en ajourført liste over udleverede nøgler. 

Ansvarlig Kirsten og Lis. 

 

9. Evt. 

intet 

 

10. Næste møde 

den 15. april kl. 17.00, Nordlundvej 87. 

 

 

Ref.: JSK/ej 


