Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub
6. marts 2018 kl. 17.00 – 21.00
Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande
Inviterede: Jette Skott Kristensen (jsk), Kirsten Egelund Pedersen (kep), Charles Gjørup (cg), Kim Eriksen
(ke), Bent Andersen (ba), Carsten Holt (ch), Anders Quist Hermann (aqh)
Afbud: Carsten Holt (ch)
Cc: Jørgen Lyhne (jl), Aase Klausen (aak) – Inviteret med til 1. møde
_____________________________________________________________________________________
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger
2. Økonomi pr. 4/3-18
a) Status på medlemsudviklingen
714 medlemmer
b) Status greenfee gæster
Greenfee indtægter på 1.850 kr.
c) Status på solgte firkløver og MidtVest Golf samt besøgende herfra
Firkløver: 191 – 334 runder spillet
MidtVest: 71 – 131 runder spillet
d) Status Café 19
Mindre underskud i Café19 åtd.
e) Økonomi generelt
Vi følger budgettet
3. Informationer fra formanden
- Persondataforordningen – hvad skal vi være opmærksomme på
Kep + lis har været på seminar.
Kontoret skal være aflåst for uvedkommende.
Vi har ændret låsesystemet, så vi sikrer, at der ikke er adgang til personhenførbart materiale.
Det skal sikres at brugere af Golfbox kun har adgang til oplysninger, som er nødvendig for at
udføre deres funktion.
Medlemmer, der i BGK har adgang til turneringsmodulet i Golfbox modtager et skriv med
retningslinjer.
- Ellen har sagt op i Café19. Der er fundet en interesseret medarbejder og der aftales samtale
inden for de kommende to uger.
- Der er ansat to nye medarbejdere til rengøringen i klubhuset i den kommende sæson
- Det er besluttet, at vi prøver at afholde konfirmationer i Cafe19.
Der vil blive evalueret i maj 2018.
- Dagsseminar 2018 med personalet. Afholdes 23. april kl. 15.00 – 18.00.
Jsk laver dagsorden og kep indkalder personalet.
- Sponsorskilte er færdige og klar til at blive sat op.
- Referat fra generalforsamlingen + øvrigt materiale er fremsendt til Ellen til publicering på
hjemmesiden.
4. Evaluering af generalforsamlingen og gennemgang af konstitueringen
Positivt med mange fremmødte og dejligt, at der er nogen, der vil opstilles til bestyrelsen.
Generelt en god generalforsamling med god stemning.
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Bestyrelsen har foretaget konstituering d. 20. februar. Organisationsplaner tilrettet i klubhuset
og på hjemmesiden.
5. Gennemgang af vedtægter og eventuelle ændringsforslag
Udsættes til næste møde
6. Investeringsforslag: System til håndtering af greenfee billetter
Kep har fået tilbud på modul i Golfbox til håndtering af elektronisk udstedelse, og opfølgning på,
greenfee-billetter.
Systemet er vel dyrt.
Vi indfører, at greenfee billetter udfyldes med udløbsdato.
Desuden tilbyder vi, at medlemmer kan købe 10 greenfee billetter pr. år til 1.500 kr. Greenfee
billetterne er gældende 1 år fra udstedelsesdato (anskaffelsen skal ske ved et køb).
Der skal trykkes nye greenfee billetter. Tekst og layout skal gennemgås og jsk snakker med
sponsorudvalget.
7. Informationer fra udvalg
- Baneudvalget:
Aftale lavet med Allan Sørensen fra 9/4 - 14/9 som elev
Fra 15/9 – 31/12 som ”alm.” sæsonarbejder.
Tilbud indhentet på nye teesteds-skilte. Afventer pris.
-

Mens Section:
Starter 22/3 – håber på bedre vejr
Menuplan aftalt med Jan på månedsbasis.

-

Ladies Section:
Starter den 27/3
Indfører MobilePay som betaling

-

Seniorer:
Glæder sig til at spille golf igen, når vejret arter sig

-

Sponsor:
Sponsorater gentegnet med sidste års sponsorer.
Skilte til klubhuset færdige og hænges op denne uge.
Banner på teested 1 gentegnet og opsættes som tidligere år.
Stark Brande vil sponsere en Buggy. Bestilles snarest af ba.

-

Erhvervsklub:
Program udsendt for 2018.
Samarbejde etableret med sponsorudvalget.
Til sponsormatch den 15. august har erhvervsklubben hyret en meget spændende
foredragsholder. Glæd jer!!

-

Begynder:
ch syg – ingen status
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-

Elite:
Møde den 17. marts kl. 13.30, hvor mail med invitation er udsendt.

-

Frivillige:
Møde med tovholderne den 5/3.
Opmærksomhed på, at tovholderne ikke ”brænder” ud. Ke er der for at bakke op, såfremt
det bliver for svært at skaffe frivillige.
Ens egen fritids-/ulykkesforsikring dækker ved evt. uheld.
Seniorer vil gerne hjælpe med at holde områderne omkring klubhuset.
Vejledning, når der kommer gæster i huset i samarbejde med kontoret.
Vil gerne have et eller andet der kendetegner, at ”her er en vejleder”. Seniorklubben
arbejder videre med dette.

-

Baneservice:
Vejledning og beskrivelse af baneserviceopgaver udfærdiges til den kommende sæson af kep.
Ba kontakter Alfred og får vores buggys hjem.

8. Statusopsamling
- Åbent hus-arrangement
Vi benytter skabelonen fra sidste år.
Seniorudvalget vil gerne stille med to personer denne dag.
Fra bestyrelsen deltager: kep, cg, ch, jsk, ke, ba, (aqh)
Ch er tovholder på indkaldelse til planlægningsmøde.
- Oprydningsdag
Invitationer er sendt ud og sedler til tilmelding er hængt op i klubhuset.
Aqh laver plan for arbejdet udendørs.
Kep laver plan for arbejdet indendørs.
9. Eventuelt
Besøg af Lotte Havn fra Kriminalforsorgen:
- Kunne Brande Golfklub være interesseret i at beskæftige samfundstjenere?
I stedet for fængsel kan en dømt idømmes samfundstjeneste, som foregår i den dømtes
fritid. Er den dømte i arbejde, kan samfundstjenesten være aften / weekend.
Dommen for samfundstjeneste kan være 30 – 300 timer (typisk mellem 4 - 18 måneder).
Den dømte skal møde til tilsyn, og der er dialog mellem kriminalforsorgen og den ansvarlige i
klubben omkring status og evt. korrigerende handlinger.
Overholder den dømte ikke sine pligter i samfundstjenesten, omstødes dommen om
samfundstjeneste til fængselsstraf.
Kriminalforsorgen forsikringsdækker skader forvoldt af den dømte.
Der vi altid være et formøde, hvor kriminalforsorgen og den dømte møder kontaktpersonen i
klubben, hvor opgaver afstemmes og der ses på, om kemien passer.
Vi takker ja til at blive samfundstjeneste sted.
-

Aak forslår, at der sættes portrætter op af de medarbejdere man kan møde i klubhuset.
Jsk har talt med Jens Iversen omkring kalkning af stuehuset ved maskinhuset. Dette er Jens
opmærksom på.
Containeren ved maskinhuset skal males. Malerteamet kontaktes.
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-

Funktionalitet i GolfBox som sikrer, at en spiller ikke kan booke samme tider på flere
forskellige baner. Implementeres, såfremt de andre klubber i Firkløversamarbejdet går med.

-

Der skal planlægges aktiviteter omkring Skt. Hans match, Street-Art og Made in Denmark.
Punkter på næste bestyrelsesmøde.
Super Dæk i Herning vil gerne give klubbens medlemmer mulighed for at få et kundekort,
som giver rabatter ved forskelligt arbejder på biler.
jl fremsender oplæg.

-

10. Næste møde
Mandag den 30. april 2018 kl. 17.00
Anders Quist Hermann
Sekretær
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