Referat - bestyrelsesmødet den 09-12-2014 kl. 17.00
Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande
Inviteret: Kirsten Egelund Pedersen, René Baarts, Ib Møller, Charles Gjørup, Jette Skott
Suppleanter: Carsten Holt, Oluf Søndergaard
Deltagere: alle deltog
Jette Skott mødte kl. 18.30
Mødet hævet kl. 20.30
1. Økonomi generelt
v/Kirsten
Opgørelse pr. 04.12.2014 blev gennemgået, og udkast til budget 2015 blev drøftet.
2. Drift Café 19
Status på driften blev gennemgået. Driften kommer ud med positivt resultat, så det ser lovende ud
for næste sæson.
3. Økonomi maskinpark/drift af banen
Der blev givet en orientering om forhandlingerne. Det forventes, at der bliver afgivet ordre på de
valgte maskiner medio december, og at de nye maskiner er klar til den kommende sæson.
4. Status på Firkløveraftalen
v/Kirsten
Opgørelse pr. 31.10.2014 blev udleveret og gennemgået.
5. Opfølgning på punkter fra sidste møde
Status Frivillighedsgrupperne
Klubhusgruppen har haft arbejdsdag. Det kører fint, og der er planlagt arbejdsdage frem til april
2015.
Øvrige udendørsarealer: Charles har lavet et oplæg på arbejdsopgaverne. Rum ved udslagsbanen
kan muligvis anvendes til redskaber. Der skal skaffes en skraldespand/beholder til græs fra sko o.l.
Der anskaffes brænder til ukrudt på p-pladsen.
Status: Renovering af infotavle
Den gamle plade kan ikke anvendes. Indretning af starterpladsen blev drøftet.
Status: Skobørste
v/Charles - der arbejdes på løsning
6. Information fra udvalg
a. Sponsorudvalg - der er lavet aftale med sponsorer til stort set alle turneringer i 2015.
b. Turneringsudvalg - der skal afholdes møde med alle udvalgsformænd i starten af det nye år
for at koordinere alle aktiviteterne i klubben.
Ønske om præmier til Brande Open. Køkkenet skal lave indkøb hos dem, der sponsorer
- f.eks. Kvickly.
Oplæg til Company Days blev kort drøftet.
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c. Elite - turneringsplanen er udmeldt. Baggrunden, for at klubben kun har et hold, blev
drøftet. Der vil fortsat være rig mulighed for, at de unge kommer til at spille turnering.
7. Information fra formanden
ISI - der er aftalt, at de kommer alle fredage i ugerne til 27-31.
Som en del af aftalen er der frit spil for ISI-gæsterne i ugens løb (mandag til torsdag).
8. Evt.
Skilt eller infotavle ved 1. teested med følgende tekst ønskes: Alle gæster skal inden start på hul 1
kvittere for deres reservation i GolfBox. Hvis ikke dette sker, er det baggrund for bortvisning fra
banen.
9. Næste møde
13-01-2015 kl. 17
Ref.: Kirsten Egelund Pedersen/ej
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