Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub
13. oktober 2016 kl. 17.30 – 21.00
Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande
Inviterede: Jette Skott Kristensen (jsk), Kirsten Egelund Pedersen (kep), Charles Gjørup (cg), Bent
Andersen (ba), Ib Møller Pedersen (imp), Anders Quist Hermann (aqh)
Afbud: Carsten Holt (ch)
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. Informationer fra udvalg

alle

5.
-

Statusopsamling:
Ny Firkløveraftale
Overdækket Driving Range
Alarmsystemet i klubhuset
Diesel/benzin opbevaring i greenkeeper gården

jsk/alle
cg/imp
cg
ba
imp/aqh

6. Eventuelt

Alle

7. 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. 13.10.2016.
b) 567.000 kr., hvilket er højere end sidste år til dato.
Skønnet indtægt Firkløverunder: 425.000 kr.
Skønnet indtægt +golf 2016: 28.000 kr.
c) 173 solgte Firkløver pr. 13.10.2016
44 solgte MidtVest golf pr. 13.10.2016
d) Caféen kører rundt. Fokus på aktiviteter i efteråret/vinteren. Regnskabet følger budgettet.
e) Regnskabet følger budgettet.
Ad 3: Informationer fra formanden
- Lynskure: JSK snakket med den lokale afdeling af Dansk Naturfredningsforening. Det er den
lokale Naturfredningsforening, der har klaget over afgørelsen omkring lynskuret på hul 2/4,
hvilket er standard i sådanne dispensationssager.
Naturklagenævnet (den landsdækkende) behandler klagen og træffer afgørelse i sagen.
Vi afventer afgørelsen.
- Netværksmøde (Åskov, Give, Jelling og Brande) 31/10 kl. 17.30 i Jelling. Fra Brande deltager cg
og jsk.
Trappen ved klubhuset: Elektriker vil skifte spot ved klubhuset, se på lamper på
parkeringspladsen og ved rangen samt på lys ved trappen.
Der ses desuden på en permanent løsning af løse sten ved trappen ved at de to yderste rækker
af sten udskiftes med en bred sten.
Vi indfører halv kontingent på medlemmer over 80 år. Lis tager fat i alle medlemmer der er, eller
bliver 80 i 2017 og informerer dem om det nye tiltag.
Ad 4: Informationer fra udvalg
- Baneudvalget: Ib, Anders og Lars tager til DGU greenkeeper dag i Storådalen den 8. februar 2017
fra kl. 10.00 – 13.00.
Baneservice: Affaldsbeholdere på banen kunne udskiftes med nye, hvor der sorteres affald,
dåser og flasker. Ba ser på muligheden.
Juniorudvalget: Der er Micro Klubmesterskaber lørdag den 15. oktober.
Der er planlagt et juniorudvalgsmøde yderligere, hvor rekruttering af juniorer er på programmet.
Handigolf: Kamma Bundgaard er indvalgt i repræsentantskabet for Parasport Danmark.
Turneringsudvalget: Resultater fra årets klubmesterskaber sendes til Brande Bladet som trykker
billedrammerne på væggen. Ketty Pedersen sikre dette. Jsk giver hende besked.
Klubhusudvalget: Caféen vil gerne indkøbe 4 stk. klapborde, som kan opstilles til tag-selv borde
ved større selskaber. Ba har bolden.
Plade på rullebord bør males op. Imp har bolden. Ba skruer pladen af og fragter den til imp.
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Ad 5: Statusopsamling:
- Firkløveraftale 2017
Dejbjerg indlemmes i samarbejdet.
Karantæneperioden med Herning Golfklub er ophævet ved klubskifte.
Opslag omkring Firkløver skal på hjemmesiden og Facebook. jsk har bolden.
-

Overdækket Driving Range
Der arbejdes fortsat på en løsning.

-

Alarmsystemet i klubhuset
Kep udleverede ark ”Værd at vide om Brande Golfklub”.
Heri findes alarmkoder mm.

-

Diesel/benzin opbevaring i greenkeeper gården (jf. seneste referat)
Imp har forsøgt at inspicere opbevaringen, men uden at kunne få adgang til greenkeepergården.
Imp + ba tager bolden og ser på løsninger.

Ad 6: Eventuelt
- Kunne det være en idé at opsætte en bom der åbnes / lukkes efter tidsskema oppe ved
indkørselsvejen, for at forebygge indbrud.
- NAS boks til dokumenter, referater mv. Kan tilgås via computer, mobil mv. Er ved at skaffe en
sponseret.
- Den 26.10 kommer der en og snakker søgeord på internettet med os, så vi kan profileres mere
ved søgninger. Vi lader os inspirere.
- 1/11 går huset på ”vintertid”, dvs. kontor, shop og Café går på vinteraktivitet.
Tiderne synliggøres på opslag i klubhuset, på hjemmesiden og på facebooksiderne
- Forsøger opstartsmatcher lørdage med baglæns gunstart. Matchfee 50 kr. inkl. suppe.
Opstart 22/10.
Jesper Kjeldsen er tovholder.
Skal profileres på hjemmesiden og på Facebook.
- Manuel boldopsamler på Driving Range er ikke golfklubbens. Vi skal have afklaret en ordning.
- Julefrokost 25/11 kl. 17.00 for personale – tilmelding til Kirsten snarest
- ”Greenfee-uge 29” skal planlægges lige efter nytår, så vi kan profilere det
- Golfspilleren i centrum. Skal vi investere i det? Prisleje 6.000 til 8.000 kr.
Vi snakker med andre golfklubber om deres erfaringer og tager det op på et senere møde.
Ad 7: Næste møde
Tirsdag den 8. november 2016 kl. 17.00 i klubhuset
Brande den 13. oktober 2016
Referent
Anders Quist Hermann
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