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Referat bestyrelsesmødet den 10. juni 2015 kl. 17.00 

Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande 
 

Inviteret: Kirsten Egelund Pedersen, Ib Møller, Charles Gjørup, Jette Skott, Carsten Holt, Rene Baarts, 

Oluf Søndergaard 

Suppleanter: Ole Rahbek, Anders Quist 

 

Afbud: Ole Rahbek, Anders Quist 

 

Mødet hævet kl. 21.30 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Godkendt 

 

2. Økonomi  
v/Kirsten Egelund Pedersen 

Gennemgang af økonomirapport pr. 1.6.2015 

1: status medlemsudvikling 

2: status greenfeegæster 

3: status på solgte firkløver samt besøgende firkløver 

4: status Café 19 

 

Økonomirapport pr. 1. juni 2015 blev gennemgået. 

Fastnet-telefoni og øvrige telefonabonnementer skal gennemgås. 

Det skal afklares, om og hvilke muligheder der er for at få et nyt set up. 

Anders Quist kigger på opsætningen og vender tilbage til forretningsudvalget. 

 

ad 1: status medlemsudvikling 

Det samlede medlemstal var 765 pr. 31.12.2014. 

Det samlede medlemstal er på 757 pr. 8. juni 2015. 

 

ad 2: status greenfeegæster 

Der er indtægter for ca.   39.000 kr. pr. 1.4.2015. 

Der er indtægter for ca.   58.000 kr. pr. 1.5.2015. 

Der er indtægter for ca. 150.000 kr. pr. 8.6.2015. 

 

ad 3: status på solgte firkløver samt besøgende firkløver 

Der er pt. solgt 131 firkløver. 

Der er samlet solgt 1.112 firkløver i de 6 klubber. 

 

ad 4: status Café 19 

Åbningstider tilpasset antal besøgende. 

Der er god aktivitet i Café 19. Både af golfgæster og andre arrangementer. 

 

3. Juli-aktivitet i Brande Golfklub 

Der var enighed om, at der laves et juli-tilbud i Brande Golfklub - indeholdende golf og menu. 

Formålet er at få flere golfspillere til Brande i hovedferien (juli md.). 

Christian undersøger annonceringsmuligheder. 

Følges op på personalemødet den 11. juni 2015. 
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4. Indkommet post - info fra formanden 

Der blev bl.a. drøftet følgende: 

Fiberbredbånd er i installeret i klubhuset.  

Den 16. juni gennemgås opsætningen af vores netværk. Der opsiges gl. abonnementer, som ikke 

længere skal være tilgængelig. 

Telefoni gennemgås ligeledes den 16. juni 2015. 

Anders Quist gennemgår og får en status i samarbejde med TeleBent fra Telekæden, Brande. 

 

Rengøringshold: bøgehæk langs klubhuset mod hul 18. 

Jette tjekker vedr. vanding (siveslange). 

Vedligeholdelse af jord ved hækken skal tjekkes. 

 

Der etableres et kryb-i-ly-skur (lynafledende) mellem hul 14 og 15. 

Baneejer hjælper med finansieringen. 

Søren Grarup, Domo, arbejder på tegninger og indhenter tilbud. 

 

Nyhedsbrev nr. 3  

Udsendes efter ferien. 

Charles skriver til udvalgsformændene om indlæg, som skal afleveres senest medio august 2015 

til Ellen Julsgaard 

 

Turneringer/matcher: 

Udvalgsturnering den 12. juni 2015 

Der er tilmeldt 38 til den lukkede turnering. Startlister er sendt ud d.d. 

 

Midsommermatch den 20. juni 2015 

Ansvarlige: Kirsten Egelund / Ib Møller 

 

DM i 2 Generationer 28. juni 2015 

Ansvarlige: Kirsten Egelund / Oluf Søndergaard 

 

Sving Kommunen Sammen den 4. juli 2015 

Ansvarlige: Kirsten Egelund / Carsten Holt 

 

Slaget om Brande afholdes den 11. og 12. juli 2015 

Ansvarlige: Kirsten Egelund / Anders Quist / Christian Hostrup 

 

5. Information fra udvalg 

Baneudvalg 

Banen er blevet gennemgået med DGU ift.  DM i 2. generationer.  

 

Juniorudvalg 

Juniorerne spiller i forskellige matcher og turneringer. 

De klarer sig rigtig godt. 

 

Ladies Section 
Deltog 02. juni i jubilæumsmatch i Ikast - i storm og blæst. Der blev kun spillet 9 huller. 
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Sponsorudvalg 
Slaget om Brande den 11. og 12. juli. Alle bannere er solgt til matchen. 

Der arbejdes fortsat på at finde sponsorer til turneringer. 

 

Insektnet til køkkenet 
Der skal iht. Levningsmiddelkontrollen sættes insektnet op foran vinduerne og dørene i køkkenet. 

Charles har undersøgt mulighederne.  

Det er aftalt, at Charles bestiller og sørger for, at de sættes op. 

 

6. Evt. 

Det trænger til at blive trimmet omkring træerne. 

 

Golf-kanal i klubhuset. 

Carsten undersøger muligheder. 

 

7. Næste møde 

Blev ikke aftalt - der skal findes tidspunkt i august 2015. 

 

 

Ref.: JSK/ej 


