Referat bestyrelsesmødet den 11. januar 2016 kl. 17.00
Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande
Inviteret: Kirsten Egelund Pedersen, Ib Møller, Jette Skott, Carsten Holt, Rene Baarts, Oluf Søndergaard,
Charles Gjørup
Cc: Anders Quist, Ole Rahbek
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
2. Økonomi
v/Kirsten Egelund Pedersen
1: Status medlemsudvikling
Samlet medlemstal pr. 01.12.2015: 782 medlemmer
Samlet medlemstal pr. 31.12.2015: 784 medlemmer
2: Status greenfeegæster
Greenfee-indtægter pr. 31.12.2015: 581.000 mod 582.000 i 2014.
3: Status på solgte firkløver samt besøgende firkløver
Solgte firkløver pr. 31.12.2015: 137 stk. - Vi har haft 6.598 besøg i 2015.
4: Status Café 19
Det forventes, at budgettet for 2015 holder.
5: Status på +Golf aftalen
Solgte +Golf pr. 31.12.2015: 11 stk.
6: Økonomi generelt
Samlet økonomi gennemgået.
Det forventes, at budgettet for 2015 holder. Det har i 2015 ikke været muligt at henlægge til
investeringer.
3. Information fra formanden
Jette informerede om ”Klubliv Danmark”. Kirsten bestiller nyt materiale og Lis tilmelder.
Lis, Jesper og Kirsten får fastlagt retningslinjer for registrering af begyndere/prøvemedlemmer.
Klubhus-rengøring skal fastlægges på næste bestyrelsesmøde i marts.
Carsten, Jesper + Begynderudvalg fastlægger begynderforløb på næste Begynderudvalgsmøde.
Jette kontakter Gunnar Julsgaard vedr. (fælles)indkøb og sponsering af ny træningsbolde.
I første omgang tjekkes, om der kan foretages fælles indkøb sammen med vores netværksgruppe
(Give, Jelling og Åskov).
”Golfens Dag” 17. apr. 2016. Kirsten tilmelder, og en ansvarlig udpeges på næste
bestyrelsesmøde.
Jette orienterede om Erhvervsklubbens generalforsamling - punkter drøftes på bestyrelsesmødet
medio/sidst i marts.
Der arbejdes på beretningen til generalforsamlingen.
4. Orienteringsløb i Brandlund
D. 03. maj 2016 kl. 17.00 til ca. 20.00 - Lis melder tilbage til Herning Løbeklub med positivt svar.
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5. Prøvemedlemskab / begynderforløb
Prøvemedlemskab, for 3 mdr., fastsættes til 500 kr., som refunderes ved indmeldelse i klubben.
Carsten aftaler med Jonna og får hjemmesiden tilrettet.
6. Golfmagasinet - Årets største udgivelse med fokus på golfklubber
Vi ønsker p.t. ikke at annoncere i Golfbladet.
7. Aktivitets- og turneringsplan 2016
Turneringsplanen er ikke helt på plads endnu, men vi ønsker at få kalenderen lavet, så må
manglende sponsorer komme på senere.
8. Handicapregulering i vinterperioden
Seniorklubben havde sendt forespørgsel.
Besluttes, at vi ikke ønsker at benytte os af de nye ”Vinter-handicapreguleringsregler”.
Jette sender svar til formanden for seniorklubben.
9. Lynskure, Starterhus & Overdækket udslagshus
Jette, Oluf og Charles har haft møde med Søren Grarup for det videre forløb.
Prioritering: 2 stk. lynskure, som etableres hurtigst muligt. Herefter overdækket udslagshus.
Oluf tjekker mål og meddeler Søren Grarup disse for ”færdigtegning”.
Jesper Skoubo Kjeldsen inddrages i etableringen af overdækket udslagshus.
10. Nye golfbiler
Nye golfbiler + mandskabsvogn sættes i gang. Oluf afleverer omkostningsopgørelse til Jette.
Der arbejdes på at finde sponsorater til bilerne.
11. Café 19
Jobannonce efter ”Ildsjæl til Cafeen”.
Der arbejdes på bedre indretning af køkkenet samt øget køle- og frysekapacitet.
12. Information fra udvalg
Ingen
13. Generalforsamling 8. marts 2016, kl. 19:00
Indkaldelse på hjemmesiden samt udsendelse via GolfBox d. 08. jan. 2016.
Indkaldelse via annonce i Brande Bladet d. 13. jan. 2016.
På valg: Jette, René & Ib
14. Evt.
Suppleanterne inviteres med til næste bestyrelsesmøde.
15. Næste møde
08. marts 2016 kl. 17:00-18:00 (før generalforsamlingen)
Mødet hævet kl. 20:10

Ref.: CG/ej
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