Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub
18. maj 2016 kl. 18.00 – 20.00
Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande
Fremmødte: Jette Skott Kristensen (jsk), Kirsten Egelund Pedersen (kep), Charles Gjørup (cg), Ib Møller
Pedersen (imp), Oluf Søndergaard (os), Carsten Holt (ch), Anders Quist Hermann (aqh)
_____________________________________________________________________________________
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
2. Økonomi
a) Status på medlemsudviklingen
- Netto + 1 i udvikling
- 26 senior spillere på begynderhold, 2 ungdomsspillere
Prøvemedlemmer som ”udklækkes” får først DGU kort når kontingent betales. Når der
starter et prøvemedlem oprettes de straks med et DGU nr. og havner i kategorien
”Prøvemedlemmer”. Kategorien skifter først, når kontingent er betalt.
Vi skal sikre, at disse spillere kan spille med tidsbestilling på Golfbox i Brande Golfklub,
når de er klar til at gå på 18-hullers banen.
Konklusion: Efter 3 mdr. prøvemedlemsskab fremsendes automatisk
kontingentopkrævning ved udløb, modregnet 500 kr.
Går et prøvemedlem igennem prøverne på mindre tid i forårssæsonen opkræves et halv
års kontingent modregnet 500 kr.
Går et prøvemedlem igennem prøverne på mindre tid i efterårssæsonen, er resten af
halvåret gratis, mod at næste års kontingent betales.
b) Status greenfee gæster
- 83.000 pr. 18/5 mod 103.000 sidste år
c) Status på solgte firkløver og +golf samt besøgende herfra
- Solgte firkløver pr. 18/5: 168
- Solgte +Golf pr. 18/5: 15
d) Status Café 19
- Driften af Cafe19 ser ud til at løbe rundt i de første måneder af 2016
e) Økonomi generelt
- Kontingentindtægter pr. 18/5: 1.484.126 kr. hvilket er 39.000 mindre end sidste år.
- Samlet set er der indtægter på 100.000 mere end sidste år til dato.
- Pr. 18/5 udviser regnskabet et overskud på 515.247 kr., hvilket er 113.800 kr. mere end
samme periode sidste år.
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3. Informationer fra formanden
Kontakt med turistbureauet, hvor vi bliver profileret med nogle tilbud på såvel spil, konferencer
mv. De reklamerer flere forskellige steder og på flere forskellige medier. Det koster os ikke en
rød reje at være med det i dette.
4. Informationer fra udvalg
- Sponsorudvalget:
De manglende indtægter på sponsorater kommer, så det bliver på niveau med sidste år.
5. Medlemsmøde den 11. maj
- Vi planlægger et dedikeret bestyrelsesmøde til behandling af output fra medlemsmødet.
Vi går dog i gang med enkelte punkter, fx:
IB undersøger i Hjarbæk Fjord, hvordan systemet med hole-in-one præmie fungerer og hvad de
har investeret.
Konklusion: Bestyrelsesmøde den 15/6 kl. 17.30, med ”normal” agenda men med hovedfokus på
Medlemsmødet.

6. Passivt medlemskab. Giver det adgang til fritspil på Par 3-banen?
- Står ingen steder, men der er tidligere truffet beslutning om, at passive medlemmer frit
kan benytte par 3-banen og udslagsbanen.
Konklusion: Vi bevarer ordningen for de eksisterende passive medlemmer (68 stk.) vi har
pt. og tænker en løsning ind på vores behandling af inputs fra medlemsmødet.
7. Lynskuret mellem hul 2 og 4 og afgørelsen fra kommunen
- Lynaflederen skal monteres korrekt. Udføres af Torben B. Nygaard og Pro Elteknik.
8. Møde med Erhvervsklubben
- JSK kontakter Claus fra Erhvervsklubben for at få aftalt møde med bestyrelsen for
erhvervsklubben.
- Næste erhvervsklubarrangement er den 1/6 med golf i Brande og efterfølgende foredrag.
OS og JSK deltager som bestyrelsesrepræsentant. (JSK kun om aftenen)
9. Eventuelt
- Problem med biler der parkerer på parkeringspladsen foran containerhuset. Der skal
laves ”Parkering forbudt”, undtaget Café19 og handicapparkering.
CG undersøger muligheder for et Parkering forbudt skilt.
- Miljøzonen langs venstre side af hul 6 (grønne pæle) skal beskrives under lokalregler på
lige fod som hvide pæle, blå pæle osv.
- Referat fra medlemsmødet skal sendes ud til alle fuldtidsmedlemmer via Ellen Julsgaard
10. Næste møde
Onsdag den 15. juni 2016 kl. 17.30 i Klubhuset
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