Dagsorden bestyrelsesmøde Brande Golfklub
15. juni 2016 kl. 17.30 - 21.00
Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande
Inviterede: Jette Skott Kristensen (jsk), Kirsten Egelund Pedersen (kep), Charles Gjørup (cg), Ib Møller
Pedersen (imp), Oluf Søndergaard - afbud (os), Carsten Holt - afbud (ch), Anders Quist Hermann - afbud
(aqh)
c.c: Bent Andersen (ba), 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
a) Baneudvalget - besøg af Allan Brandt, DGU banekonsulent

alle
aqh/kep

5. Mødet med Jens Iversen

jsk

6. Begyndere - ændring af vilkår? jf. mail fra kep

kep

7. Medlemsmøde den 11. maj - behandling af input

jsk

8. Eventuelt

Alle

9. Næste møde

Alle

Ad 1
Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt - med henvisning til drøftelse af punkt 6.

Ad 2
Økonomi

Alle

kep
a) Status på medlemsudviklingen
Fra 18. maj til 12. juni er medlemstallet uforandret på 707.
For perioden fra 13.12.2015 til d.d. er der et fald på i alt 77 medlemmer.
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b) Status greenfee gæster
pr. 15. juni er der greenfee indtægter for kr. 165.000,- hvilket er en smule mindre end på
samme tid i 2015.
c) Status på solgte firkløver og +golf samt besøgende herfra
Der er pt. solgt 173 firkløver og 15 +golf kort.
Der er pt. gået 7027 runder, hvoraf de 3378 er gået i Brande.
d) Status Café 19
Anskaffelser af udvidet kølekapacitet er installeret.
Omsætningen ligger på det forventede budget.
e) Økonomi generelt
Hvis der ikke kommer flere medlemmer i 2016, vil det medføre et fald i indtægterne.
Ad 3
Informationer fra formanden
1. Håndværker har udført ekstra vandtryk i Café 19 og maskinhuset.
2. Der er planlagt møde med Trehøje Golfklub den 6. juli 2016.
3. Bestyrelsen afholder møde med erhvervsklubben kl. 18.30 den 29. juni 2016.
4. Teknik og miljøudvalget har givet dispensation ift. placeringen af lynskur ved hul 2.
Lynafledere vil være på husene senest den 25. juni 2016.
Ad 4
Informationer fra udvalg
1. Baneudvalget - besøg af Allan Brandt, DGU banekonsulent
Vi har modtaget en rapport fra DGU omkring banepleje. Rapporten viser, hvilke tiltag der skal
tages på forskellige tidspunkter for at sikre en god bane og gode greens.
En af de vigtige forudsætninger er at få vinterklargjort banen korrekt.
For ikke at belaste banen er det afgørende, at man flytter hullerne. Gøres dette med jævne
mellemrum, vil der ikke være belastning på banen.
Med baggrund i rapporten skal der prikkes hver 5. uge og spredes sand i mellemliggende
periode.
Baneudvalget afholder månedlige møder som opfølgning.

2.
Aktivitetsudvalg - sommeraktiviteter
Tilbud i forbindelse med Street Art og BIF-Cup offentliggøres på hjemmesiden og Facebook.
Derudover er der sendt informationsmateriale til turistkontoret, som sørger for at
offentliggøre dette.
I uge 29 er der spil for 50,- kr. pr. runde svarende til det tilbud, som blev udarbejdet i 2015.
Der er aftalt møde, hvor ugen planlægges - bl.a. sættes ekstra ressourcer ind hele ugen ift. de
forskellige arrangementer.
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Der skal laves reklame for »Golf med ikke golfer«, som afholdes den 14. august 2016.
Begynderudvalget inddrages for at få ekstra fokus - Jette har kontakten ift. dette
arrangement.
3.
Juniorafdelingen
Der er juniorcamp den 26. og 27. juni 2016.
Bestyrelsen ønsker, at juniorudvalget drøfter tiltag, som sikrer flere ungdomsspillere.
- Golfskole / Skolegolf.
4.
Ladies
PinkCup tirsdag den 14. juni 2016. Der var 46 deltagere, og der blev lavet et overskud på
12.170,- kr. til Kræftens Bekæmpelse.
Ad 5
Møde med Jens Iversen
Generel information om klubben - herunder drift og investeringer i Café 19.
Drøftelse af investeringsplanen for anskaffelse af nye maskiner.
Drøftelser af udfordringer ift. skybrud, tagvinduer, tagrender samt manglende vandtryk.
Dette er punkter, som Jens Iversen følger op på.
Vi har problemer med manglende vandtryk i klubhuset, dette har vi haft tekniker til at
undersøge, og dette er blevet udbedret efter mødet med Jens Iversen.
Drøftelse af hvordan vi kan få flere medlemmer og fastholde.

Ad 6
Begyndere - vilkår drøftes
Ingen nybegynder får et DGU-kort, før de er indmeldt i Brande Golfklub. Det betyder, at de
kan spille i Brande, men ikke i andre klubber.
Ad 7
Opsamling - medlemsmødet
Der arbejdes på at afholde 9-hullers matcher.
Kirsten Egelund er tovholder.
Overdækkede udslagspladser v/driving range
Der har været søgt LAG-midler, men det blev ikke bevilget.
Der arbejdes videre med at få udarbejdet overslag uden LAG-midler.
Charles er tovholder.
Drøftelse af aktiviteter: Familiegolf / Gadegolf.
Der arbejdes videre med øvrige punkter på næste bestyrelsesmøde.
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Ad 8
Eventuelt
Der er indhentet tilbud på at få afrettet stier, så vandet kan løbe væk
Der bruges pt. en del timer på at udbedre stierne efter regnskyl. Det forventes, at det samlede
timeforbrug på sigt vil kunne betale de udgifter, der er til vedligeholdelse.
Såfremt vi kan finde frivillige til at udføre dele af opgaven, vil vi kunne få etableret dette til en
reduceret pris.
Ib Møller er tovholder.
Ib Møller sørger for, at ristene på vores grill gøres rene (dette skal ske inden den 24. juni, hvor
Café 19 skal bruge grillen).
Næste møde den 10. august 2016 kl. 17.30.
Referent: Jette Skott Kristensen/ej
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