Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub
30. april 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)
Cc: Jørgen Lyhne (jl), Aase Klausen (aak)
_____________________________________________________________________________________
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
2. Økonomi
a) Status på medlemsudviklingen
721 medlemmer pr. 30/4 (+15 ift. samme tid sidste år)
Antallet af prøvemedlemmer er lavere end sidst, hvilket er bekymrende
b) Status greenfee gæster
36.100 pr. 30/4 (mindre end sidste år samme tid)
c) Status på solgte firkløver og MidtVest Golf samt besøgende herfra
Firkløver pr. 31/3: 197 solgte i BGK. 601 runder spillet i BGK.
MidtVest pr. 31/3: 79 solgte MidtVest i BGK. 260 runder spillet i BGK.
d) Status Café 19
Pr. 30/4 udviser Café19 et underskud
e) Økonomi generelt
Pr. 30/4: Regnskabet følger budgettet
3. Informationer fra formanden
- Alle konfirmander i Brande er inviteret til en event i golfklubben den 6. juni.
Invitationer skal lægges i våbenhuset på dagen. Invitationer er fordelt.
- 360 graders netværk: Vi har tidligere besluttet at vi ikke deltager i netværket, da vi ikke
umiddelbart kunne se effekten for Brande Golfklub. Deltagelsen i netværket drøftes endnu
engang efter en snak med Jens Pedersen. Det besluttes af jsk deltager i netværket.
- Dato for strategi-seminar for bestyrelsen planlægges til fredag den 14/10 kl. 14.00-20.00.
- Persondataforordning: kep har arbejdet med nogle af punkterne og arbejder på at komme i
mål med resten til 25. maj.
Der bliver blandt andet sendt orienteringsmail ud til samtlige medlemmer.
4. Planlægning af kommende arrangementer:
- Skt. Hans match
Der arbejdes videre med planlægningen sammen med ”hverdagsgruppen”
- Made in Denmark
Der arbejdes videre med planlægningen sammen med ”hverdagsgruppen”
- Street-Art
Ikke det store ud over lidt koordinering.
Der følges op næste møde på alle tre punkter
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5. Informationer fra udvalg
- Baneudvalget:
Ros til greenkeeperne for banens stand pt. Det giver rigtig god omtale!
o Baneguide
Kep hører ofte fra grupper, at de efterspørger baneguide og baneoversigt.
Aqh undersøger mulighed for tryk på papir ud fra fortrykte scorekort
-

Mens Section:
Udflugt til Royal Oak 19. maj
Hjemmebane mod Jelling 17. maj
Tur til Gut Apeldör juni

-

Ladies Section:
Modeshow den 1. maj.
Stabilt fremmøde til tirsdagsmatcher
Skovtroldmatch i Give midt maj
Tur til Varde ultimo maj

-

Seniorer:
Glade for baneblokeringen onsdag - fungerer godt!

-

Sponsor:
Fungerer godt.

-

Erhversklub:
To arrangementer i år efter nyt koncept, hvor ugedagene skifter.
Det ser ud som om, at medlemstallet i Erhvervsklubben er stigende.

-

Begynder:
Golfens Dag / Åbent Hus den 22. april er afviklet.
Der er indkaldt til møde med udvalgsformanden, hvor der evalueres, herunder en drøftelse
og forventningsafstemning omkring opgaverne ift. aktiviteter.
Der laves en lille annonce i Brande Bladet om træningsdage mv. så vi forhåbentlig kan trække
folk herud kep ansvarlig.

-

Elite:
Første eliterunde spilles denne weekend.
Overskuddet fra Brande Open er ved at blive gjort op.

-

Juniorer:
Møde i juniorudvalget mandag den 7/5, hvor roller mv. forventningsafstemmes.

-

Frivillige:
Fuglekasser pillet ned på juniorbagrummet, så det kan males.
Arbejdet i de forskellige frivillighedsgrupper er stadig under organisering.
Efterlyser veste og navneskilte i forbindelse med værtsrolle i golfklubben.
Der skaffer navneskilte - veste anskaffer vi ikke.
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Hverdagsgruppen (4 stk.) kontaktes ift. bemanding til Junior Hedeslaget den 18. maj med
mødetid 15.00. Ke kontakter dem - gerne med svar inden mandag, hvor der er møde i
juniorudvalget.
Paragolf: Der er søgt om afholdelse af DM i Paragolf i 2019.
-

Baneservice:
Lynskuret er sat fast ved hul 4. Mangler montering af lynafleder.
Ch ansvarlig

-

Regionsgolf:
Starter op i uge 19

6. Statusopsamling
- Mødet med personalet den 23. april
Der tages aktion på punkterne fra mødet på driften snarest muligt.
Bestyrelsen har planlagt et strategiseminar den 14/10, hvor de mere strategiske punkter
behandles.
- Boldvasker:
Belægning udføres i uge 18. Herefter håber vi, at boldvaskeren kan tages i brug.
7. Eventuelt
- Der er lavet udendørs vand ude på klubhuset ved køkkenet. Det bliver sat skilt op.
- Teeskilte leveres denne uge. Har været trykt én gang, men med fejl på grafikken.
Alfred og Preben har beredvilligt påtaget sig opgaven med at montere skiltene.
- TV Skærmen ved touchskærmen foreslår jsk pilles ned og pladsen bruges til
informationstavle i stedet for.
Aqh piller skærmen ned.
Billede af golfspiller (gl. dør fra det gamle klubhus) placeres ved indgangen mod hul 18. Ba
sikre sig at dette sker.
8. Næste møde
Onsdag den 13. juni kl. 17.00 i klubhuset.
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