
 

Side 1 af 3 
 

Referat bestyrelsesmødet den 13. januar 2015 kl. 17.00 

Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande 
 

Inviteret: Kirsten Egelund Pedersen, René Baarts, Ib Møller, Charles Gjørup, Jette Skott 

Suppleanter: Carsten Holt, Oluf Søndergaard 

 

Deltagere:  

Ny leder af Café 19 Karin Jensen deltager i mødet fra kl. 19.00. 

 

Mødet hævet kl. 21.45 

 

1. Økonomi generelt 
v/Kirsten  

Regnskabet for 2014 før afskrivninger giver et resultat på ca. 0,- kr. 

 

Det besluttes, at der købes kalk for 35.000,- kr. til hele banen. 

 

Forretningsudvalget gennemgår alt omkring greenfee-aftaler og sørger for at få disse på plads 

hurtigst muligt. 

 

Greenfee 300,- kr. på alle dage. 

Greenfee aftaler på 200,- kr. under forudsætning af at, vores egne medlemmer kan få en lignende 

aftale. 

 

Begynderudvalget. 

Udgift til golfkørekortet modregnes i kontingent, såfremt vedkommende melder sig ind i klubben 

senest 6 uger efter golfkørekortet er bestået. 

Det er en betingelse, at der betales for et års medlemskab for at få modregnet hele udgiften. 

 

Tilbud på dankort til øl automat. 

Vi har fået et tilbud på at få kortbetaling til øl-automaten. 

Der er enighed om, at der på nuværende tidspunkt ikke investeres. 

Dette drøftes senere med vores nye leder af Café 19. 

 

Kontrakt for husleje og baneleje for 2015-2019 blev underskrevet. 

 

2. Økonomi maskinpark/drift af banen 
v/Kirsten og René 

De nye maskiner leveres i marts 2015. 

 

Golfbil med lad har driftsproblemer (benzinbil). 

Oluf undersøger muligheder. 

 

Indkøb og reparation. 

Der skal udarbejdes en indkøbspolitik, som sikrer, at der købes ind til attraktive priser. 

 

Der skal ansættes en medarbejder til banen. 

Vi forventer, at der ansættes en medarbejder i 8 mdr. til greenkeeperstaben. 

René, Ib og Kirsten arbejder videre med dette. 
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Drøftelse af, hvad der skal være på plads til sæsonstart 2015. 

Nye målebåndskasser til hul 3, 8, 9, 12, 13, 17, 18. 

Charles ansvarlig. 

 

Skilt til Café 19 - der er bestilt 2 stk.  

Kirsten ansvarlig. 

 

Kegler til teestedsmarkeringer. 

René ansvarlig. 

 

Der er bestilt nye flag. 

René ansvarlig 

 

Der udarbejdes et skilt, som sættes op ved første teested, og som gør gæsterne opmærksom på, at 

de skal godkende deres tid i GolfBox. 

Ansvarlig for oplæg René. 

 

3. Status på Firkløveraftalen 
v/Kirsten  

 

Regnskabet for 2014 giver en indtægt på 267.280,- kr. 

Firkløver konteres på konto for sig i regnskabet. Der foretages omkonteringer, så dette sker fra 

regnskabsår 2014. 

 

4. Generalforsamlingen 24. februar 2015. 
Dirigent: Jens Møller 

Der planlægges et møde den 3. februar 2015, hvor materiale til generalforsamlingen gøres klar. 

Alle i bestyrelsen deltager. 

 

5. Information fra udvalg 

Intet siden sidste møde. 

 

6. Information fra formanden 

Bestyrelsesseminar den 24. og 25. januar 2015 i klubhuset fra kl. 9.00 til kl. ca. 15.30. 

Program udarbejdes. 

Pro, sekretær, caféleder, ledende greenkeeper inviteres med søndag den 25. januar 

 

Status: Vintertræningslokaler i Brande. 

Ansvarlig for planlægning Christian Hostrup. 

Lokalerne er ok. 

Der mangler en afklaring af datoer. Dette skal afklares, og information skal sendes til 

medlemmerne medio januar. 

Jette følger op på opgaverne. 

 

Internetforbindelse. 

Til tider opleves det fortsat, at forbindelsen er ustabil. 

Kirsten undersøger, hvilke udgifter vi har til drift af internetforbindelse og telefoni. 

Jette tjekker med TDC, hvilken kabelføring der er til bygningen. 

Der er ønske om forbedret forbindelse ift. sikker drift og større muligheder for at kunne få adgang 

til golfkanal i klubhuset. 
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Møder med personalet. 

Fra marts 2015 afholdes møder hver 14. dag med de ansatte i klubben. 

Til møderne vil bestyrelsen være repræsenteret. 

 

Stillingsopslag. 

Stillingsopslag til klubsekretær er opslået på hjemmeside, facebook, via jobnet og i Brande Bladet. 

Vi har pt. modtaget 26 ansøgninger. 

Tirsdag den 20. januar 2015 gennemgås ansøgninger, og der skal udvælges 3-5 til samtale. 

Den overordnede plan er, at samtalerne afholdes, så vedkommende kan tiltræde stillingen pr. 1. 

marts 2015. 

Forventer, at der afholdes samtaler den 25. og 26. januar 2015. 

 

Velkomstpakke. 

I 2014 var vi med i en velkomstpakke, som udleveres til nye borgere i Brande. Disse er nu 

udleveret. Vi er med i den nye ”pulje” 

 

Herning Orienteringsklub har fået tilladelse til at benytte arealerne. Dette sker uden gene for 

golfspillerne. Denne tilladelse har de haft tidligere. 

 

Status: brugen af Dropbox 

Møde med Anders Quist Hermann gennemføres den 25. januar 2015. 

 

7. Evt. 

Intet 

 

8. Næste møde 
Tirsdag den 20. januar 2015 gennemgås ansøgninger til klubsekretær. 

Hele bestyrelsen deltager. 

 

Bestyrelsesseminar den 24. og 25. januar 2015 i klubhuset fra kl. 9.00 til kl. ca. 15.30 

Hele bestyrelsen deltager + medarbejderne om søndagen. 

 

Forventer, at der afholdes samtaler den 25. og 26. januar 2015 vedr. klubsekretær. 

Ansættelsesudvalget. 

 

Møde tirsdag den 3. februar kl. 17.00 i klubhuset vedr. generalforsamlingen. 

Materiale til generalforsamlingen gøres klar. 

Hele bestyrelsen deltager. 

 

Ref.: Jette Skott Kristensen/ej 

 

 


