Referat bestyrelsesmødet den 19. august 2015 kl. 16.30
Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande
Deltagere: Kirsten Egelund Pedersen, Ib Møller, Jette Skott, Carsten Holt, Rene Baarts, Oluf Søndergaard
Afbud: Ole Rahbek, Anders Quist, Charles Gjørup
Mødet hævet kl. 20.30
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
ad 1: status medlemsudvikling
Det samlede medlemsantal pr. 05.08.2015 er på 752 medlemmer.
ad 2: status greenfeegæster
Der er indtægter for ca. 367.000 kr. pr. 1.8.2015. Sidste år ved samme tid var der greenfee for
376.000 kr.
ad 3: status på solgte firkløver samt besøgende firkløver
Der er solgt 139 firkløver pr. 5.8.2015
Vi har ikke modtaget antal runder fra de øvrige klubber, så det samlede antal runder kendes pt.
ikke. Umiddelbart vurderes, at det svarer til sidste års antal runder.
ad 4: status Café 19
Omsætningen i Café 19 svarer til sidste års omsætning
Der skal rettes fokus på aktiviteter i vinterhalvåret.
Generelt til økonomien.
Udgifterne ift. budget 2015 forventes at holde
Ønsket om hensættelse af midler til senere anskaffelse ser ikke ud til at kunne nås.
3. Juli & august aktivitet i Brande Golfklub
Evaluering af ”Slaget om Brande”.
48 deltagere.
Meget positive tilbagemeldinger. Ros for arrangementet og til vores bane.
Positiv holdning til slagspil.
Blev afholdt lørdag og søndag.
I 2016 overvejes det at flytte matchen til fredag og lørdag fortsat i uge 28.
Kirsten Egelund og Anders Quist er tovholder på matchen i 2016.
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Greenfee i uge 29
Ugen 29 - med greenfee til kr. 50,00
Der blev gået 449 runder i uge 29.
Ordningen gennemføres igen i 2016. Der skal være ”værter” i klubhuset samt ekstra fokus på
baneservice i denne uge.
4. Indkommet post - info fra formanden
Der blev bl.a. drøftet følgende:
Golfkanal i klubhuset etableres onsdag den 20. august.
Det betyder, at vi er klar til at se Golfkanal på TV søndag.
Nyhedsbrev nr. 3.
Indlæg til dette skal sendes til Ellen Julsgaard ultimo august.
Charles sikrer, at formændene i udvalgene får besked.
Afgræsning af areal for vedligehold af heden.
Der arbejdes på afgræsning af arealer (hedeareal) ved hul 6. Projektet er godkendt af
myndighederne.
Hole in One
Der udarbejdes en procedure, som sikrer, at golfspillere som laver Hole in one i Brande fejres i
klubhuset.
Matchkalender for 2016 skal udarbejdes snarest.
Formanden for turneringsudvalget inddrages i arbejdet sammen med forretningsudvalget og
sponsorudvalget.
Kryb- i-ly-hus.
Baneejer er med i planlægningen og finansieringen af dette.
Ib Møller er tovholder og inddrager Søren Grarup.
Det forventes at husene vil være opført i løbet af efteråret 2015.
5. Information fra udvalg
Sponsorudvalget
Stark afholder Company Day fredag den 21. august 2015.
Der mangler fortsat sponsorer til enkelte matcher.
Company match - der er tilmeldt hold.
Baneudvalget
Baneservicevognen repareres.
Stier og yderste semirough klippes ikke af greenkeeper - grundet ressourceforbrug.
Der skal klippes rundt om træerne - buskrydder. Charles kontakter frivillighedsgruppen.
Vores bane står meget flot. Vi får meget ros fra vores gæster.
Begynderudvalget
Ny annonce i Brande Bladet om forløbet ifm. at gå til golf.
Den flydende tilmelding virker godt.
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Juniorudvalget.
Der blev afholdt sommerlejr primo august.
1½ døgn med aktiviteter: træning, spil, leg ol.
Alle havde nogle rigtig hyggelige timer.
6. Evt.
intet
7. Næste møde
Onsdag den 9. september 2015 kl. 16.30

Ref.: JSK/ej
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