Referat bestyrelsesmødet den 20. april 2016 kl. 18.00
Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande
Inviterede: Kirsten Egelund Pedersen, Ib Møller Pedersen, Jette Skott Kristensen, Carsten Holt, Oluf
Søndergaard, Charles Gjørup, Bent Andersen, Ole Rahbek, Anders Quist Hermann
_____________________________________________________________________________________
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
- Godkendt uden bemærkninger.

2. Økonomi
a) Status på medlemsudviklingen
- I alt 705 medlemmer pr. d.d.
b) Status greenfee gæster
- 36.700 kr. i greenfee indtægter pr. d.d.
- Der er gået ca. 1.300 firkløverrunder i Brande Golfklub, hvilket udgør cirka halvdelen af
alle spillede runder i samarbejdet.
c) Status på solgte firkløver og +golf samt besøgende herfra
- 158 solgte firkløver
- 13 +Golf
d) Status Café 19
- Pr. d.d. udviser Café 19 et overskud på driften på 109.000 kr. mod knap 47.000 kr.
sidste år.
e) Økonomi generelt

Økonomien følger budget og er stort set på niveau med sidste år.

3. Informationer fra formanden
- Der fjernes trærødder på hullerne 4, 5, 8 og 10.
- Et fleksmedlem af Brande Golfklub, som spiller en runde med et fuldtidsmedlem af
Brande Golfklub, kan spille for 200 kr. pr. runde.
Der arbejdes med et oplæg, hvor Café 19 kan tilbyde virksomhedspakker til kurser mv.
- Turistkontoret vil gerne sælge og formidle mødeaktiviteter. Aftale møde de 27/4 mellem
Jette og turistkontoret, så et samarbejde kan træde i kraft.
- De nyopsatte lynskure mellem hul 2 & 4 og 12 & 13 lynsikres snarest.
4. Greenfee-tilbud i sommerferien
- Der laves en billig-uge på greenfee sandsynligvis i uge 29.
Greenfee pris denne uge: 50 kr.
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5. Status på udslagshus på Driving Range
- Der er hjemtaget tilbud på overdækket udslagssteder på driving range.
Bestyrelsen arbejder videre med forskellige modeller og håber fortsat, at der kan findes
økonomiske midler til at opføre dette.
6. Status på nye golfbiler
- De nye biler er snarest klar til udlejning.
7. Tilbud til sponsorers medarbejdere
- Sponsorer i klubben kan tilbyde én ansat i deres virksomhed gratis prøvemedlemskab af
Brande Golfklub.
8. Eventuelt
- Street Art i Brande. Vi er blevet kontaktet, om vi vil være med i arrangementet den 1. til 3. juli.
Vi finder på noget i klubben og bakker op om arrangementet.
- Der skal kigges på vores trykluft ved hul 18 og bagrum.
- Stor succes for eliteafdelingens turnering Brande Open 2016. Turneringen giver et pænt
overskud til såvel junior- som eliteafdelingen.
- Stierne med stenmel trænger til grundig renovering. Baneudvalget følger op på dette.
9. Næste møde
- Næste bestyrelsesmøde den 18/5 kl. 18.00 i klubhuset.

Brande den 20. april 2016

Referent Anders Quist Hermann
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