Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub
08. november kl. 17.30 – 22.00
Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande
Inviterede: Jette Skott Kristensen (jsk), Kirsten Egelund Pedersen (kep), Charles Gjørup (cg), Bent
Andersen (ba), Ib Møller Pedersen (imp), Carsten Holt (ch), Anders Quist Hermann (aqh)
Afbud:
c.c: Ole Rahbek (or)
_____________________________________________________________________________________
1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Alle

2. Økonomi
a) Status på medlemsudviklingen
b) Status greenfee gæster
c) Status på solgte firkløver og +golf samt besøgende herfra
d) Status Café 19
e) Økonomi generelt

kep

3. Informationer fra formanden

jsk

4. Orientering fra Netværksmødet med Give, Åskov og Jelling

jsk

5. Informationer fra udvalg
- Baneudvalget: Fremlæggelse af investeringer 2017

alle
imp/kep

6. Statusopsamling:
- Overdækket Driving Range

jsk/alle
cg

7. Eventuelt

Alle

8. Næste møde

Alle
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Ad 1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden anmærkninger
Ad 2: Økonomi
a) 731 medlemmer pr. 4/11
b) 590.272 kr. i greenfee indtægt pr. 4/11 (ca. 10.000 kr. mere end hele sidste år)
c) 177 solgte Firkløver og 52 solgte MidtVestGolf pr. 4/11
- 6.382 firkløverrunder i Brande Golfklub
- 841 +Golfrunder i Brande Golfklub
d) Det forventes, at Café 19 kommer ud med et underskud i 2016.
e) Regnskabet forventes at følge budget.

Ad 3: Informationer fra formanden
- Henvendelse fra turistkontoret om at komme med i ”Oplevelsesguiden 2017”.
Jsk tager fat i kontaktpersonen og finder ud af, hvilken eksponering vi får.

Ad 4: Orientering fra Netværksmødet med Give, Åskov, Jelling og Brande
- Affaldssystemer:
Give har fået lavet nogle firkantede kasser, hvor der kunne sættes en ølkasse ned til tomme
flasker. Det fungerer rigtig fint. Give vil sende os nogle billeder, og vi lader os inspirere.
- Drøftet muligheden for et samarbejde omkring indkøb af græsfrø, sand, slibning af rotorknive
mv.
Jelling vil lave opfølgning på, hvad klubberne i samarbejdet gør, så muligheden for fællesindkøb
kan vurderes.
- Golfspilleren i Centrum: Give og Jelling har benyttet det i indeværende sæson, så de skal først til
at evaluere på det nu. Vi følger deres erfaringer og træffer beslutning, når vi er klogere.

Ad 5: Informationer fra udvalg
- Baneudvalget har udfærdiget investeringsbudget for 2017. Der arbejdes med flere forskellige
finansieringsmodeller.
- Baneservice: Der køres fortsat baneservice hverdage og weekender. Der ses efter i Golfbox, hvad
aktivitetsniveauet på banen er, og der planlægges baneservice efter dette.
- The Green Team (ukrudtsholdet) har indvilliget i at rive bunker hen over vinteren. De efterlyser
en nøgle til maskinhuset, så de kan rive, når det passer i tidsplanen.
Der udleveres en nøgle hurtigst muligt!
- Der skal klarlægges retningslinjer for samarbejdet mellem turneringsudvalget og
sponsorudvalget i forbindelse med klubmatcher.
Ad 6: Statusopsamling:
- Overdækket Driving Range
Der er søgt midler. Der følges op på finansieringen, som desværre endnu ikke er på plads.
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Ad 7: Eventuelt:
- Ba: Kompressor defekt oppe hos greenkeeperne.
En god model koster 5.000 kr. ekskl. moms.
Godkendt
- Der er møde med udvalgsformænd den 22. november kl. 19.00
Ad 8: Næste møde
Mandag den 12. december 2016 kl. 17.00 – 21.00
Brande den 8. november 2016
Referent
Anders Quist Hermann
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