Referat bestyrelsesmødet den 11. november 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. 20.00
Carsten forlod mødet kl. 21.00
Mødet hævet kl. 22.15
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.
Det samlede medlemsantal pr. 1.11.2015 er på 786 medlemmer.
ad 2: status greenfeegæster
Der er indtægter for ca. 569.000 kr. pr. 1.11.2015.
Sidste år ved samme tid var der greenfee for ca. 560.000 kr.
Kirsten gennemgik oversigt over sammensætningen af greenfee-besøgende.
ad 3: status på solgte firkløver samt besøgende firkløver
Der er solgt 142 firkløver pr. 1.11.2015( heraf er der købt nogle fra 2016)
ad 4: status Café 19
Der planlægges aktiviteter/arrangementer henover vinteren i Café 19.
Dejbjerg Golfklub har været på besøg i caféen
Der var 26 til Halloween-arrangementet
Der var 52 til Mortens Aften samt 40 ud af huset.
Næste arrangement er den 15. november 2015 med foredrag fra Anker Fjord (blev aflyst)
- Forventes afholdt i første kvartal 2016.
De næste arrangementer er endnu ikke helt planlagt, men det forventes, at de er klar i løbet af 14
dage.
ad 5: status på +Golf aftalen
Der er solgt 11 +Golf aftaler med Trehøje.
Generelt til økonomien
Overordnet set forventes det, at udgiftsniveauet holder sig inden for budgettet for 2015.
Regnskabet for 2015 holdes inden for budgettet.
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3. PRO i 2016 i Brande Golfklub
Ansøgningerne blev gennemgået.
Der indkaldes 4 til samtale - det forventes, at ansættelsen sker senest 31.12.2015 med virkning fra
1. april 2016.
Det videre forløb blev aftalt.
4. Evaluering af medlemsmødet
Der deltog 29 medlemmer i mødet.
Der var en god dialog.
Der udarbejdes et referat fra mødet.
Der skal planlægges et medlemsmøde i 2016.
5. Information fra formanden
Generalforsamling 2016 - tirsdag den 8. marts kl. 19.00.
Jens Møller kontaktes for at være dirigent.
Café 19 ønsker baggrundsmusik.
Koda skal betales - hvis dette etableres.
Referat fra Erhvervsklubbens generalforsamling
Punkter blev drøftet.
6. Information fra udvalg
Baneudvalg
Fairwayklipper forventes skiftet i 2017 (gøres klar til næste sæson nu).
Skønnet anskaffelsespris 500.000,- kr.
I den kommende uge damprenses alle maskiner.
Greens klippes hele vinteren.
Golfbilerne sættes i vinterhi. Der bibeholdes en til udlejning, men den lejes kun ud efter
godkendelse fra greenkeeperen. Der skal tages meget hensyn til banen stand (vand og frost).
Nye golfbiler.
Der arbejdes på at udvide med 2 biler.
Finansiering blev drøftet.
Sponsorudvalg
Er godt i gang med at sælge sponsorater til den kommende sæson.
Sponsorudvalget har fået udleveret en liste over de leverandører, vi handler med.
Øvrigt
Der sættes ny computer op i matchrummet.
Anders ansvarlig.
Golfkanalen (Viasat Golf) fortsætter i 2016.
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Regelændringer
DGU afholder kurser i disse ændringer. Det overvejes, om nogle skal deltage.
7. Evt.
Intet
8. Næste møde
Den 24. november 2015 kl. 17.00

Ref.: JSK/ej
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