Brande Golfklub
Bestyrelsesmøde den 24-02-2014 kl. 17 hos Kurt Bach
Til stede var: Kurt Bach, René Baarts, Charles Gjørup, Ib Møller Pedersen, Jette Skott Kristensen, Kirsten
Egelund Pedersen
Bestyrelsen
Charles Gjørup, 1. suppleant (indtræder i bestyrelsen straks) pga. Niels’ død. Ib Møller Pedersen er
herefter 1. suppleant og opstiller til bestyrelsen.

Punkter der skal være på plads til generalforsamlingen
På valg er:
Kurt Bach - ønsker ikke genvalg
Jette Skott Kristensen - stiller op til genvalg
René Baarts - stiller op til genvalg
Bestyrelsens forslag til suppleanter:
Bestyrelsen diskuterede emner som suppleanter. Forslagene bliver kontaktet
Kirsten kontakter Partner revision - modtager de genvalg som revisorer
Kirsten kontakter Peder Holt - modtager de genvalg som revisorsuppleant
Jette indrykker annonce i Brande Bladet 3.3.
Ændringer af vedtægter - indskrives i dagsordenen
Kirsten laver vedtægterne i word - og indfører ændringsforslag af paragraf 5:
Teksten ændres fra: Forslag fra medlemmerne og bestyrelse skal, for at kunne behandles på en
ordinær generalforsamling være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest 15. december
Teksten ændres til: Forslag fra medlemmerne og bestyrelse skal, for at kunne behandles på en ordinær
generalforsamling være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen.
Kirsten skal medbringe medlemsliste til afkrydsning.
Jette og Kurt har møde med Jens Møller for at sikre, at formalia er i orden omkring dagsorden og
procedure.

Generalforsamlingen
Generalforsamling 25.3. kl.19 - bestyrelsen mødes kl. 17.45
Kurt starter inden generalforsamlingen med mindeord over Niels Hyldgaard Jespersen

Punkter efter generalforsamlingen
Ifølge vedtægternes §7 konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, sekretær og
kasserer og fastsætter selv forretningsordenen - konstitueringen finder sted umiddelbart efter valget
Bestyrelsen skal have overført 1500 kr. til dækning af telefonudgifter
Formanden har fri telefon
Klubben modtager 7 DGU kort

Oprydningsdag
Oprydningsdagen bliver 23.-3. Dette gælder klubhus og bane. René styrer banen, og Kurt styrer opgaver
i klubhuset.

Banen
René snakker med Jens Iversen om oprydning på hul 15
Arbejdsformidlingen kontaktes for hjælp til banen
Banekontrollen bør starte noget før 1.4.

