Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub
9. oktober 2017 kl. 19.00 - 22.30
Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande
Deltagere: Jette Skott Kristensen (jsk), Kirsten Egelund Pedersen (kep), Charles Gjørup (cg), Kim Eriksen
(ke), Bent Andersen (ba) , Anders Quist Hermann (aqh)
Afbud: Carsten Holt (ch)
Cc: Ole Rahbek (or)
_____________________________________________________________________________________
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
- Godkendt uden anmærkninger, mangler referatet fra seniorklubbens møde.

Alle

2. Golfspilleren i centrum. Opsamling siden sidst
Medlemmer:
Ambassadørscore: 58 mod 56 i midtjylland og 54 på landsplan
Loyalitet: 74% siger de er medlem i Brande om to år, 14 % siger nej
Banen: Vurderes generelt noget lavere end landsgennemsnit på næsten alle
parametre, samme mønster hvis der sammenlignes i midtjylland
Klubliv: Vurderes på alle parametre omkring landsgennemsnit og midtjylland
Café19: Scorer lige over gennemsnit midtjylland, men noget bedre end landsgns.
Proshop/Træning: Scorer bedre end gennemsnit både landsplan og midtjylland
Ledelsen: Lægger sig helt op ad landsgennemsnit og midtjylland.
Lidt lavere vurdering generelt til betjening og åbningstider i sekretariat.
Pris: Scorer over gennemsnit på landsplan og midtjylland

aqh

Gæster:
Ambassadørscore: 55 mod 39 på landsgennemsnit og 40 i midtjylland
Banen: Tæt på landsgennemsnittet og midtjylland.
Atmosfære: Scorer lige over gennemsnit på landsplan og midtjylland
Café19: Scorer omkring gennemsnit på landsplan og midtjylland
Klubhus: Scorer pænt over gennemsnit på landsplan og midtjylland
Træningsfaciliteter: Scorer omkring gennemsnit på landsplan og midtjylland
Proshop: Scorer lige over gennemsnit på landsplan og midtjylland
Modtagelse i klubben: Scorer omkring gennemsnit på landsplan og midtjylland
Priser: Scorer over gennemsnit på landsplan og midtjylland
Alt i alt scorer vi omkring landsgennemsnit og øvrige midtjyske klubber på stort set alle
parametre. Der er ingen steder, vi stikker helt af, hverken positivt eller negativt, bortset fra
ambassadørscoren fra gæster. Her scorer vi virkelig højt!!!
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3. Økonomi
kep
a) Status på medlemsudviklingen
o Pr. 30/9-17: 730 medlemmer (netto +20 medlemmer i 2017)
b) Status greenfee gæster
o Pr. 30/9-17: 493.000 kr. (ca. 70.000 kr. mindre end sidste år)
c) Status på solgte firkløver og MidtVestGolf samt besøgende herfra
Firkløver:
Solgt i BGK - 176 (ca. 1/3 af alle runder i samarbejdet)
MidtVestGolf: Solgt i BGK - 83 (57 % af alle runder i samarbejdet)
Indtægter fra samarbejderne skønnes til ca. 600.000 kr. i 2017)
d) Status Café 19
o Såfremt nuværende regnskabstal holder, forventes det, at Café 19 kommer ud med et
overskud for 2017.
o Mortens aften bliver ikke afholdt i år, men øvrige planlagte aktiviteter bliver afholdt
som aftalt.
o Caféens åbningstider vil fremgå af klubbens hjemmeside.
e) Økonomi generelt
o Regnskabet ser fornuftigt ud og vi følger budgettet.
4. Informationer fra formanden
jsk
o Tilbud modtaget på golfbuggies.
Vi tager punktet op på næste bestyrelsesmøde.
o Ikast-Brande Kommune har sammen med DGI indgået et samarbejde om bevægelse
af borgerne i kommune.
Indbydelse til workshop omkring dette i Remissen den 7/11.
KE deltagere fra Brande Golfklub.
o Bestyrelsesmatch mod Give på fredag. Jonna D. deltager i stedet for BA.
o Opslag på ny leder af Café 19. Der er udarbejdet en bemandingsplan frem til
årsskiftet. Dette er aftalt med nuværende personale.
Der laves stillingsopslag snarest, gerne med ansættelse fra omkring 1/3.
o Postkasse i klubhuset til ris/ros kunne være en god idé.
Vi sætter en lille elegant postkasse op. BA skaffer en og opsætter.
Desuden anskaffes en postkasse eller lignende mere til scorekort.
5. Opfølgning møde med seniorklubben
jsk
o Møde med senior torsdag 12/10 omkring opsætning af matcher, så banen
hurtigst muligt åbnes igen. Deltagere fra bestyrelsen KEP+AQH.
o Aftalt, at hele juli måned lukkes banen ikke til senior.
o Kopifaciliteter i orden.
o Møde med bestyrelsen en gang årligt. Opfordre Seniorklubben til at kontakte deres
kontaktperson fra bestyrelsen og evt. inviterer vedkommende med til deres møder,
hvis de vurderer der er behov.
o Seniorerne flytter deres julefrokost/generalforsamling til den 29. november 2017, da
booking med Café 19 ikke var aftalt, hvorfor Karin havde booket et andet
arrangement.
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6. Medlemsmødet den 24. oktober
o Agenda og invitationer udsendt d.d. til medlemmer.

jsk

7. Møde med udvalgsformænd - planlægning af sæson 2018
jsk
o KEP aftaler med Ketty, hvornår i november mødet kan afholdes.
Derefter sendes invitationer ud til samtlige udvalgsformænd samt Erhvervsklubben.
8. Informationer fra udvalg
alle
Banen:
o Ny rating - AQH kontakter Villy (Brande Bladet) omkring fortrykte scorekort og Ellen
omkring hjemmesiden mv. og finder ud af, hvornår det er realistisk at
implementere det nye rating system.
Eliten:
o Damerne tilmelder et hold i kvalifikationsrækken igen.
o Herrerne har opnået oprykning til 4. division og tilmelder derudover
et hold i kvalifikationsrækken.
Regionsgolf:
o Der har været møde omkring næste år
9. Statusopsamling
o Flytning af lynskur: Skuret mellem hul 2 & 4 skal flyttes.
Byggetilladelse indsendt på ny placering.
BA+CG tager aktion på flytningen, når ny landzonetilladelse er i hus.

Alle

10. Eventuelt
Alle
o Spildbakke til benzin hjemkøbes.
o Hyggegolf: Opstart lørdag den 21. oktober, dernæst 11. november og herefter
under hensyntagen til klubbens øvrige aktiviteter. Start kl. 09.00.
o Møde i sponsorudvalget 27. oktober k. 15.00.
o Generalforsamling i Erhvervsklubben tirsdag den 10. oktober. CH+JSK deltager.
11. Næste møde
Tirsdag den 5. december kl. 17.00

Alle

Brande, den 9. oktober 2017
Anders Quist Hermann
Sekretær
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