Referat vedr. bestyrelsesmødet den 21. maj 2014 kl. 16.30
Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande
Inviteret: Kirsten Egelund Pedersen, René Baarts, Ib Møller, Charles Gjørup, Jette Skott
Suppleanter: Carsten Holt, Oluf Søndergaard
Deltagere: Kirsten Egelund Pedersen, René Baarts, Ib Møller, Charles Gjørup, Jette Skott, Carsten Holt
Afbud fra Oluf Søndergaard
kl.19.00 møde med Gunnar Julsgaard vedr. sponsorudvalget
Carsten Holt gik kl. 18.30
Ib Møller gik kl. 19.45
Mødet hævet kl. 21.15
1. Aftales hvilke faste punkter der skal med på hvert bestyrelsesmøde.
Forslag:
Godkendelse af referat
Økonomi generelt
Økonomi Café 19
Økonomi maskinpark/drift af banen
Status på Firkløveraftalen
Opfølgning på punkter fra sidste møde
Information fra udvalg:
a. Sponsorudvalg
b. Økonomiudvalg
c. Turneringsudvalg
d. Baneudvalg
e. Erhvervsklubben
f. Begynderudvalg
g. Ladies Section
h. Mens Section
i. Seniorer
j. Juniorer
k. Elite
l. Klubhusudvalg
Information fra formanden
Evt.
BESLUTNING:
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
BESLUTNING
Godkendt
3. Økonomi
Opfølgning af regnskab 2014
v/Kirsten Egelund Pedersen
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BESLUTNING:
Økonomirapport.
Blev udleveret og gennemgået.
Budgetter for 2014 svarer til budget 2013.
Sammenligning af forbrug 1. maj 2014 med forbrug 1. maj 2013.
Rapporten viste bl.a.:
Indtægter på kontingenter svarer til det forventede, når der tages hensyn til reguleringen ift.
nabomedlemskabet.
Indtægter på sponsorater er 25.000,- kr. lavere end i 2013
4. Økonomi - Status på drift af Café 19
v/Kirsten Egelund Pedersen
Emballage
Det undersøges, om der ”forsvinder” flasker og dermed pant?
Kasser på banen til aflevering af flasker med pant.
BESLUTNING:
Kirsten Egelund Pedersen gennemgik status på økonomien pr. 1. maj 2014.
Der vil i opstarten altid være forskydninger i resultatet ifm. indkøb af varer.
Det er ikke umiddelbart muligt at tjekke, hvor mange pantflasker der ikke kommer retur til caféen.
Leveringen sker ikke i flaskekasser.
Kasser til aflevering af emballage 4 steder på banen.
Charles Gjørup og René Baarts undersøger muligheder.
Der anskaffes øl-kort (klip på 10 øl) til salg for 200,- kr.
Priser på drikkevarer reguleres snarest til:
Øl .................................................... 25 kr.
Øl-kort (svarende til 10 øl) ........... 200 kr.
Lille fadøl ....................................... 25 kr.
Stor fadøl ........................................ 40 kr.
Sodavand ........................................ 25 kr.
Danskvand med brus ...................... 25 kr.
Kildevand ....................................... 15 kr.
Husets vin (glas) ............................ 40 kr.
Husets vin (flaske) ....................... 149 kr.
Kaffe/the (pr. kop) .......................... 10 kr.
Kaffe/the (pr. kande) ..................... 40 kr.
5. Økonomi - Status på firkløver
v/Kirsten Egelund Pedersen
Opgørelsen pr. 1. maj 2014 fra Firkløverklubberne
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BESLUTNING:
Kirsten Egelund Pedersen gennemgik opgørelsen pr. 1. maj 2014.
Der er gået 1927 runder pr. 1. maj 2014 i Brande mod 1736 i hele 2013.
Nedenfor ses fordelingen af antal solgte Firkløver og antal runder.

Brande
Herning
Åskov
Jelling
Give
Birkemose
Total

Solgte Firkløver
87
373
118
90
238
39
945

Antal runder
1927
224
606
165
590
62
3574

6. Økonomi - Status på maskinpark
v/René Baarts
Status på Roughklipper
BESLUTNING:
René Baarts gav en status.
Reservedele til Roughklipperen er ikke kommet hjem endnu, hvilket er årsagen til, at den ikke er
klar. Der er midlertidigt lejet klipper. Det er ikke en optimal løsning, men den mulighed vi har pt.
Maskinen er lovet klar i løbet af uge 22.
Der er sprøjtet for ukrudt m.m. på banen.
7. Økonomisk oversigt over alle ordninger etableret i Brande Golfklub
v/Kirsten Egelund Pedersen og Jette Skott
BESLUTNING:
Oversigten udarbejdes snarest
8. Skilte til banen med henvisning til Caféen
v/Jette Skott
Opfølgning fra sidste møde.
BESLUTNING:
Der bestilles skilte til banen med menu fra Café 19. Placering aftales med Erik.
Forslag hul 7 og 15. eller evt. hul 8 og 17 samt på infotavlen over for hul 1.
9. Status på selvbetjeningsløsning
Status på anskaffelse af ny selvbetjeningsløsning
v/Kirsten Egelund Pedersen
BESLUTNING:
Løsningen er bestilt.
Vi har ikke modtaget leveringsdato.
Scorekort skal ændres, så det tilpasses den nye maskine.
Kirsten Egelund Pedersen kontakter leverandøren for at følge op på leveringstidspunkt samt på
kravet til scorekort.
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10. Status fra Baneudvalget - herunder drift af banen
v/René Baarts.
BESLUTNING:
Rene gav status
Der indgås aftale med Allan Brandt fra DGU for at få en gennemgang af banen.
Lars Risager har beskrevet konkrete opgaver, som kan varetages af frivillige.
Der arbejdes på konkret arbejdsplan / opgavebeskrivelse for greenkeeper, hvor der bl.a. lægges
opgaver ud til frivillige.
11. Golfbiler - drift
Forsikringsforhold undersøges og indtægter for udlejning af bilerne i 2013.
BESLUTNING:
Det fremgår af forsikringsoversigten, at alle biler er forsikret.
Driftsaftaler med ejerne af bilerne. Det har ikke været muligt at finde alle driftsaftalerne. Kirsten
Egelund Pedersen kontakter Kirsten Pedersen for yderligere information om disse.
Lejeindtægterne i 2013 skønnes at være ca. 25.000 kr.
12. Status fra Klub i Klub
Junior
Træningen er godt i gang. Der afholdtes skolegolf med Uhre skole den 20. maj 2014. Der var stor
ros til klubben for arrangementet. Flot arbejde af Christian Hostrup og Kim Green.
Der følges op på dagen i august, hvor der arbejdes på, at eleverne besøger Brande Golfklub.
Elite
Brande Open vellykket match med 64 deltagere. Gav et overskud til juniorerne på 5400 kr.
Ladies Section
Match mod Give og Jelling. Der deltog 74 friske damer fra de tre klubber.
For første gang vandt vi ”Skovtrolden” , som nu vil stå hos os frem til matchen i 2015, hvilken
afholdes i Give Golfklub. Matchen blev gennemført samme dag, som Erhvervsklubben havde et
arrangement. Afviklingen af matchen forløb uden problemer, da der havde været et fint
samarbejde om afviklingen.
Begynderudvalget
Der holdes midtvejsmøde den 11. juni 2014.
Charles Gjørup har modtaget invitationen.
Erhvervsklubben
Ib Møller og Jette Skott har haft møde med Erhvervsklubben.
Klubhusudvalg
Klubhusudvalget består af Erik Andersen, Christian Hostrup, Birgitte Hessel og Jette Skott.
Ansvaret for drift af klubhuset - alt indendørs placeres hos disse.
I samme forbindelse nedlægges funktionen vicevært. Henvendelser vedr. opgaver, forslag og ideer
til ændringer skal fremover ske til et medlem i Klubhusudvalget og ikke til Knud Erik Pedersen.
Klubhusudvalget får også ansvaret for drift af ”bag-rummet”
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Kompressoren ved bag-rum er i stykker - det skal afklares hurtigst muligt, om den kan repareres,
eller om der skal anskaffes en ny. Kirsten Egelund Pedersen er ansvarlig.
Der er indgået aftale med Knud Erik Pedersen og Kirsten Hove om at varetage udendørsarealerne
omkring klubhuset. Der foreligger en specificeret opgavebeskrivelse.
13. Tekst på scorekort vedr. placering af hjertestarter / evt. små visitkort
v/Jette Skott/Carsten Holt
Opfølgning fra sidste møde.
Vi har modtaget en henvendelse om bedre information om placering af hjertestarter og evt.
mulighed for at udlevere information til de spillere, som måtte ønske det.
På vores scorekort noteres, hvor hjertestarterne er placeret.
Carsten Holt udarbejder udkast til tekst på visitkort, som kan udleveres til de spillere, som måtte
ønske det. Inden det sættes i drift, koordineres det med Jette Skott.
BESLUTNING:
Der bestilles 250 stk.
Det undersøges, om vi skal afholde en introduktionsaften i brugen af hjertestarter og førstehjælp.
- Aftenarrangement med kaffe/kage.
Jette ansvarlig
14. Evaluering af Golfens Dag den 27. april 2014
v/Charles Gjørup
BESLUTNING:
Der deltog 14 personer (svarende fremmødte i 2013) 2 personer tilmeldte sig til begynderholdet.
Der var reklameret for dagen via hjemmesiden, Brande Bladet, opslag i Brande og omkringliggende byer og på virksomheder.
OBS punkter til 2015
Skal der på Golfens Dag spilles golf med en ikke golfer?
Større opmærksomhed på at medlemmer skal tage en ikke golfer med til klubben.
Fortsat annoncering og plakater i ugen op til arrangementet.
Skal der generelt arbejdes på, at der er golf-ambassadører i lokalområdet og på arbejdspladser,
hvor plakaterne f.eks. kan afleveres til personaleforeninger ol.?
15. 5 års gennemsyn klubhuset
Opfølgning fra sidste møde
Serviceeftersyn varmeanlægget.
Kirsten Egelund Pedersen tjekker, hvilken aftale der tidligere har været indgået med Brande
Golfklub - via Kirsten Pedersen (tidligere kasserer).
BESLUTNING:
Der er tegnet servicekontrakt, som indeholder et årligt eftersyn. Jette Skott følger op på denne.
16. Brev fra Viasat vedr. Golf på TV
Opsamling fra sidste møde
Udgiften til abonnementet er 13.000,- om året. Kirsten Egelund Pedersen fik materialet.
Kan man være med i hovedsæson?
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BESLUTNING:
Overgives til sponsorudvalget
17. Brev vedr. Hole in one forsikring
Charles Gjørup fik udleveret materialet.
BESLUTNING:
Der er helt specielle regler for at få et sponsorat.
Det er noget, som vi fremover skal være opmærksomme på.
Carsten Holt kan kontaktes for yderligere informationer.
18. Status på Wilsons 100 års jubilæumsmatch
BESLUTNING:
Såfremt der ikke er tilmeldinger nok til to matcher, aflyses den ene.
19. Information fra Sponsorudvalget
Gunnar Julsgaard deltog i punktet.
BESLUTNING:
Bestyrelsen fik info om status fra sponsorudvalget.
Oluf Søndergaard og Jens Høgsberg Kristensen er indtrådt i udvalget.
20. Info fra formanden
a. Der har været afholdt personalemøde med sekretær, pro-træneren, lederen i Café19 samt
chefgreenkeeperen.
b. Der planlægges MUS-samtaler med alle medarbejdere.
c. Der planlægges faste møder med sekretær, pro-træneren, lederen i Café 19 samt chefgreenkeeperen.
d. Der planlægges månedlige møder med lederen i Café 19, sekretær og chefgreenkeeperen.
e. Personalet holder faste koordineringsmøder, som min. går 14 dage frem.
f. Ifm. nedlæggelse af viceværtfunktionen er der sket en omfordeling af opgaver ifm. drift af
klubhus.
g. Møde med Herning Golfklub den 7. maj 2014.
Uformelt møde med drøftelse af løst og fast.
h. Lyn og torden horn
Er anskaffet - findes i turneringsudvalgs skab.
i. Nyansat i caféen
Vi har modtaget en opsigelse fra ansat i Café 19. Stillingen er genbesat.
j. Drøftelse af behov for et forretningsudvalg / driftsudvalg
til varetagelse af den daglige drift og mindre opgaver.
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21. EVT.
Carsten Holt
DA Tour den 7. juni 2014 i Brande Golfklub. Klubbens egne medlemmer må deltage gratis.
Plads til ca. 90 stk.
Carsten er tovholder
*************************************************************************
Ib Møller har haft kontakt til Verner Kristiansen vedr. oversigt ved udkørsel Nordlundvej.
Der fjernes nogle grene på de yderste træer, hvilket gerne skulle hjælpe.
*************************************************************************
22. Næste møde
onsdag den 11. juni 2014 kl. 17.00 i klubhuset
Ref.: Jette Skott Kristensen/ej
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