Referat bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015 kl. 17.00
Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande
Inviteret: Kirsten Egelund Pedersen, Ib Møller, Jette Skott, Carsten Holt, Rene Baarts, Oluf Søndergaard
Ole Rahbek, Anders Quist, Charles Gjørup
Afbud:
Ib forlod mødet kl. 19.00
Carsten og Jette forlod mødet kl. 20.00
Mødet hævet kl. 21.00
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
2. Økonomi
v/Kirsten Egelund Pedersen
1: status medlemsudvikling
2: status greenfeegæster
3: status på solgte firkløver samt besøgende firkløver
4: status Café 19
5: status på +Golf aftalen
ad 1: status medlemsudvikling
Det samlede medlemsantal pr. 5.10.2015 er på 774 medlemmer.
ad 2: status greenfeegæster
Der er indtægter for ca. 540.000 kr. pr. 1.9.2015. Sidste år ved samme tid var der greenfee for
541.000 kr.
ad 3: status på solgte firkløver samt besøgende firkløver
Der er solgt 138 firkløver pr. 1.10.2015
ad 4: status Café 19
Der planlægges aktiviteter/arrangementer henover vinteren i Café 19.
Store kagebord den 18. oktober 2015
Halloween den 30. oktober 2015
ad 5: status på +Golf aftalen
Der er solgt 12 +Golf aftaler med Trehøje
Generelt til økonomien.
Overordnet set forventes det, at udgiftsniveauet holder sig inden for budgettet for 2015.
3. PRO i 2016 i Brande Golfklub
Der udarbejdes stillingsopslag til ansættelse af en fuldtids-PRO i 2016. Golfshoppen indgår som
en del af aftalen.
Stillingsopslaget udarbejdes i oktober 2015 og sendes til PGA, DGU samt til Dansk Golf
Akademi i Ikast, hjemmesiden og Facebook.
Det forventes, at der afholdes samtaler i løbet af november/december. Der træffes afgørelse om
ansættelse senest udgangen af december 2015. Ansættelsesforholdet starter pr. 1. april 2016.
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4. Information fra formanden
Forretningsudvalget har afholdt møde med baneejer.
Der blev bl.a. drøftet placering af skure med lynafleder samt etablering af overdækket
udslagsbane.
Forsikring af bygningen blev drøftet. - Der er bestilt inspektion af de elektriske faciliteter i
køkkenet.
Anskaffelse af mandskabsvogn til greenkeeperne skal afklares inden sæson 2016.
Nyhedsbrevet er sendt ud til alle medlemmer. Mange gode indlæg fra de forskellige udvalg.
Fejlen ved udendørsbelysningen er udbedret.
Der skal strammes op omkring parkering ved klubhuset. Det er IKKE tilladt at parkere ved
klubhuset. Bl.a. giver det store udfordringer for de fragtvogne, som skal aflevere varer.
Der planlægges julefrokost for personalet i Café 19.
Der afholdes møde med alle udvalgsformænd den 19. november 2015. kl. 19.00 i klubhuset.
Invitation er sendt ud af Kirsten.
5. Evt.
Intet
6. Næste møde
11. november 2015 kl. 17.00

Ref.: JSK/ej
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