Brande Golfklub
Referat bestyrelsesmøde
Sted: v/Kurt Bach
den 29. oktober 2012 kl. 19.00
Deltagere:
Kurt Bach(KB)
Kirsten Pedersen(KP
Jette Skott(JS)
René Baarts(RB)
afbud fra:
Niels Jespersen
1. Firkløver
Fastsættelse af pris for firkløver 2013 blev drøftet til erfa-møde i Jelling Golfklub den 9.
oktober 2012. Vi ønskede en stigning på 100,- kr.
Dette kunne ingen af de øvrige klubber bakke op om. Da vi overordnet ses er enige i at det
er en god aftale for vores medlemmer, er vi enige om at støtte flertallet i samarbejdet. Det
betyder, at der for 2013 opkræves 650,- for et medlemskab.
Bestyrelsen i Brande Golfklub vil i det kommende år afklare om vi fortsat skal være en del af
ordningen, hvis der ikke sker en regulering . Grundet til overvejelserne er at alle
bestyrelsesmedlemmer, klart er af den opfattelse at beløbet bør stige.
KB sender besked til Give, Jelling, Birkemose og Åskov om beslutningen.
2. Greenfee rabat (KB)
Der fortsættes med greenfee rabat på 100,- kr. i 2013
Gælder for følgende klubber:
Give, Åskov, Jelling, Birkemose, Herning, Trehøje,
Der mangler afklaring med Ikast Golfklub
3. Storindkøb med andre klubber (RB og KB)
Det undersøges om det er muligt at foretage fællesindkøb på forskellige områder, for at
opnå bedre priser.
4. Driving måtter (KB)
Der er indgået en 4 årig aftale med nye driveing måtter.
Disse er klar til sæson 2013

5. Boldopsamler (RB)
Der skal nye valser til vores bold opsamler.
RB følger op på opgaven
6. Glemt udstyr.
Det er aftalt at ALT glemt udstyr kan afleveres i Pro-shoppen eller på kontoret i deres
åbningstider.
Udenfor deres åbningstider kan glemt udstyr placeres i kasse som findes v/skuret, til venstre
for golfvognene.
Pro-shoppen og ansatte på kontoret vil når de lukker afleverer det glemte udstyr som nævnt
ovenfor.
Efter evalueringsmatchen – som typisk er i november – gennemgår et medlem af
bestyrelsen de glemte sager og tager stilling til hvad der skal se med disse.
Der udarbejdes et opslag som fortæller hvordan man skal forholde sig hvis man finder glemt
udstyr.
Ansvarlig KB
7. Øvrig t
a. Generalforsamling i erhvervsklubben torsdag den 31. oktober 2012

