Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub
14. september 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), Carsten Holt (ch), Anders Quist Hermann (aqh)
Afbud: Ib Møller Pedersen (imp)
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. Firkløverordningen - forberedelse til mødet med de andre klubber

cg/jsk

6. Greenkeeper-situationen

imp/jsk

7. Statusopsamling
- Lynskure klage fra Dansk Naturfredningsforening
- Overdækket Driving Range

jsk/alle

8. Eventuelt

Alle

9. Næste møde

Alle
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Ad 1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
Ad 2: Økonomi
a)
Total: 704 medlemmer pr. 1/9
Der er pt. 16 prøvemedlemmer, heraf 14 senior, 1 ungdom og 2 ynglinge
b)
528.998 kr. pr. 14/9 (35.000 kr. mere end sidste år til dato)
c)
173 solgte Firkløver og 24 MidtVest golf i Brande Golfklub.
d)
Økonomien på Café 19 viser, at det er nødvendigt med aktiviteter hen over vinterhalvåret, for at holde
økonomien i Caféen.
- Der har dog været god aktivitet i Café 19 i september måned.
e)
- Regning på lynafledning modtaget. Er som forventet
- Regning på stier modtaget. Er som forventet
- Der er pr. 1/9 ca. 7.000 kr. i kontingentrestancer
- Regnskabsresultatet for 2016 er gennemgået, og budgettet ser ud til at blive overholdt.
Ad 3: Informationer fra formanden
- Preben Sørensen (Matas) har takket ja til at blive formand for sponsorudvalget.
- Café 19 har fået en Facebook-side. Find den som ”Cafe 19 Brande Golfklub”.
- Evalueringsmatch den 5. november kl. 10.30. ba og aqh deltager.
aqh skriver ud til alle udvalg og får dem til at forberede et lille skriv.
- Træer på vejen til golfklubben skal klippes. Er endnu ikke udført. Bolden hos imp
- Nyhedsbrev efter klubmesterskaberne. Ellen Julsgaard plejer at få de forskellige udvalg til at
komme med indlæg. Bestyrelsen må naturligvis også gerne komme med input.
- Jesper har sendt en anmodning om, at han godt vil efteruddanne sig til Golf Manager.
Bestyrelsen er positivt indstillet ift. muligheden for efteruddannelse - økonomien skal
gennemgås inden der træffes endelig afgørelsen. Kep undersøger tilskudsordning. Dette vil stort
set være udgiftsneutral for golfklubben, bortset fra hans tid, som ligger uden for højsæsonen.
Ad 4: Informationer fra udvalg
- Eliteafdelingen:
Herrerne spiller næste år i 5. division.
- Handicapudvalget:
Afholdt HandiGolf med stor succes. Ros fra alle kanter og god opbakning til matchen.
- Baneudvalget:
- Fokus på økonomi på timelønnede medhjælpere på banen. Vi skal begrænse anvendelsen af
timelønnede mest muligt.
Ad 5: Firkløverordningen - forberedelse til mødet med de andre klubber
- jsk udleverede dagsorden til Firkløvermødet den 19. september kl. 18.00 i Herning.
- Brande Golfklub vil arbejde for, at Firkløverordningen får et formelt aftalegrundlag.
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Ad 6: Greenkeeper-situationen
- Lars og Hardy er begge raskmeldte.
- Jørgen Stistrup er stoppet i jobordning
Ad 7: Statusopsamling:
- Lynskure-klage fra Dansk Naturfredningsforening:
Der er indgivet en klage på Ikast/Brandes dispensation på lynskuret mellem hul 2 og hul 4.
jsk forsøger at få den lokale Naturfredningsforening herud, som sammen med kep måske kan
påvirke landsorganisationen til vores fordel.
- Overdækket Driving Range:
cg arbejder videre med et oplæg.
Ad 8: Eventuelt
- Kompressor i bagrummet er igen stået af. ba ser på den.
- Tidsbekræftelse på GolfBox er nu sat til 0 min.
- Må en spiller med pro-status deltage i Brande Golfklubs klubmesterskaber?
Vi vedtager, at det må de gerne, dermed også Jesper.
- 20. og 21. maj 2017 Senior- og Veteran tour fra DGU afvikles i Brande Golfklub.
- jsk:
Julefrokost for personalet den 25. november. Alternativt den 26. november.
kep snakker med personalet.
- ba:
Bestyrelsen, Karin, Jesper og Lis skal oprettes og kunne administrere alarmsystemet.
Jansson Alarm kontaktes og gennemgang evt. i forbindelse med næste bestyrelsesmøde.
aqh:
Pris undersøgt for clockgolf.
Pris 20.000 kr. ekskl. moms inkl. etablering og materialer.
kep undersøger evt. fondsmidler
Ad 9: Næste møde
Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 17.30 i klubhuset.
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