Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub
6. november 2018 kl. 18.00 - 21.00
hos Carsten Holt, Bjerglide 34, 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)
Cc: Jørgen Lyhne (jl), Aase Klausen (aak)
_____________________________________________________________________________________
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
2. Økonomi
a) Status på medlemsudviklingen, ultimo oktober.
- 723 medlemmer, heraf 495 seniorer medlemmer.
b) Status greenfeegæster, ultimo oktober.
- Indtægter fra greenfee på ca. 535.000 kr.
c) Status på solgte firkløver og MidtVestGolf samt besøgende herfra, ultimo oktober
Firkløver: 208 solgte (1815 i alt), 4.635 spillede runder i Brande (15.455 i alt).
Skønnet indtægt: 350.000 kr.
MidtVest: 83 solgte (658 i alt), 1.700 spillede runder i Brande (2.613 i alt).
Skønnet indtægt: 170.000 kr.
d) Status Café 19.
Café 19 kommer ud med et underskud i 2018.
e) Økonomi generelt.
Forventning til året er, at vi kommer ud med et betydeligt underskud.
Resultat før renter og afskrivninger forventes et overskud på godt 78.000 kr. mod knap
562.000 kr. året før.
Resultatet skyldes både et fald i indtægter og en stigning i omkostningerne.
Bestyrelsen arbejder med en plan for dette til næste års budget.
3. Informationer fra formanden
- Ny ferielov i 2020, får det konsekvenser for golfklubben?
Lis undersøger konsekvenser. Tages med på næste møde.
4. Mødet med Jens Iversen & Max Schaumann Thomsen den 25/10-18
- Der har været afholdt statusmøde med baneejer.
Mødet forløb godt og blev afholdt i en positiv ånd.
- Vi har ansøgt fonden og forventer at få bevilliget 25.000 kr. til jubilæet.
5. Medlemsmødet 15/11-18
- Dagsorden er sendt rundt.
- Ke laver plancher, hvor vores udvalg fremgår, som folk kan sætte sig på fx
begynderudvalg, juniorudvalg, sponsorudvalg mv.
6. Regeludvalg - Hvorfor? Hvem?
cg har været på regelopdateringskursus og konstateret, at stort set alle andre klubber har
et regeludvalg.
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Der nedsættes et regeludvalg, som består af klubbens regelambassadør, klubbens
golfpro, baneudvalgsformanden og næstformanden.
7. Golfregler 2019 - Materiale, "Gamle til ny" kurser, Begynderkurser.
- Der er kommet materiale til klubben, som cg har hjemkøbt.
- Jesper har afholdt et regelkursus for seniorerne. Der er bedt om et mere.
- Klubben forestår 2 regelsessioner ultimo året. Herefter ser vi, om der er behov for flere.
- aqh og cg har afholdt møde og blevet enige om lokalregler for 2019.
8. Indkaldelse til generalforsamling 26. februar 2019 kl. 19.00
- aqh laver indkaldelse i Brande Bladet, ud til medlemmer samt opslag i klubhuset.
- På valg i år er Bent, Carsten, Kirsten og Charles.
9. Informationer fra udvalg
- Baneudvalget:
- Arbejder stadig med investeringsplanen og at få banen op at stå efter sommerens tørke.
-

Mens Section:
Vil forsøge at inkludere klubbens medlemmer endnu mere.
Opstartsmøde 31. januar - sæsonstart 21. marts.
Michael Olsen konstitueret som formand.

-

Ladies Section:
Bestyrelsen konstitueret med Tove Nielsen som kasserer.
Kirsten fortsat formand.

-

Seniorer:
Har snart generalforsamling - som der er godt styr på.

-

Paragolf:
Overskud på omkring 7.000 kr. fra Paragolf-matchen.
Næste år får spillerne frit teestedsvalg, og der bliver mulighed for at spille 9-hullers match.

-

Til DM i ParaGolf 2019 skal vi skaffe 15 Buggies og lidt sponsorater fra det lokale erhvervsliv.
Arbejdet er i gang.
Kamma Bundgaard står for at nedsætte et udvalg, som skal forestå arrangementet.

-

Sponsor:
Preben Sørensen og Alfred Pedersen trækker sig fra sponsorudvalget.
Nyt udvalg skal sammensættes.
Preben, Jette og Charles mødes onsdag den 14/11 kl. 16.45 i klubhuset.

-

Erhversklub:
John Nyby og Ivan Hussak er indtrådt i bestyrelsen for Erhvervsklubben i stedet for Claus
Lykke Jensen og Finn Mogensen.
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-

Begynder:
Møde aftalt 12/11 med DGU-konsulent, som vil snakke om begynderudvalgets organisering,
ud fra DGU’s anbefalinger.
Klub-i-klubberne er inviteret med til mødet.

-

Elite:
Damerne bibeholder deres hold i kvalrækken.
Formatet er fortsat 1 foursome og 3 singler.
Herrerne bibeholder deres hold i 5. division og kvalrækken.
Formatet: 2 foursomes og 3 singler.
Der ses på træningsmetoderne, når eliten har træning.

-

Frivillige:
Frivillighedsgrupperne kan eksponeres på hjemmesiden.
Ke snakker med Ellen Julsgaard om muligheder.

-

Turneringsudvalget:
Carin Uhde ny udvalgsformand.
Udvalget består desuden af tre andre medlemmer og kan godt bruge flere.

-

Juniorudvalg:
Møde tirsdag den 13. november.
Forsøger at få en DGU-konsulent til et fremtidigt møde omkring udvalgsarbejdet
Nye medlemmer i udvalget i år.

-

Baneservice:
Hverdagsholdet kører videre næste år.

10. Statusopsamling
- Bestyrelsesseminaret den 5. oktober og 27. november.
DGU-konsulenten ringer uge 47 til jsk og forventningsafstemmer næste møde den 27.
november.
HUSK hjemmearbejdet inden mødet, som der er sendt reminder mail ud til d.d.
- Evalueringsmatch.
God dag med gode evalueringer.
Der kommer referat fra dagen, og Lis samler inputs.
11. Eventuelt
- Turneringsudvalget har skrevet til bestyrelsen omkring sletning af blokerede tider i
forbindelse med klubmesterskaber.
Jesper og Lis har udfærdiget forslag til blokeringer i forbindelse med klub-i-klubberne.
aqh, kep, Lis og Jesper sætter sig sammen og laver retningslinjer for blokeringer.
- Kep foreslår, at der laves en ordentlig rensningsplads til vogne mv.
Generelt bør vi arbejde med en ønskeliste.
- Cg ringet op af GolfZone, som laver merchandise til golfklubbers jubilæer.
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12. Næste møde
Den 8/11 kl. 17.00 planlægningsmøde jubilæum.
Bestyrelsen (dem, der kan samt Aase Klausen).
Den 12/11 kl. 16-18: Møde med Kim Uldall DGU ”Golfspilleren i Centrum”.
Hele bestyrelsen og suppleanter - hvis muligt.
Den 13/11 kl. 16: Møde MidtVestGolf.
Kep og cg deltager.
Den 15/11 kl. 18.00: Medlemsmøde.
Hele bestyrelsen deltager - hvis muligt.
Den 17. december 2018 kl. 17.00 hos Jette med økonomi på dagsordenen.
Deltagere: Hele bestyrelsen samt suppleanter.
11/1 2019 kl. 15.00 Julefrokost for personalet:
kep laver invitation til personalet.
Hele bestyrelsen deltager.

Brande den 6. november 2018

Anders Quist Hermann
Sekretær
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