Bestyrelsesmøde
Sted: Hos Kurt Bach, Stadionalle 23
8. oktober 2013 kl. 17.30

Deltagere:
Kurt Bach(KB)
Kirsten E Pedersen(KEP)
Jette Skott(JS)
René Baarts(RB)
Niels Hyldgaard Jespersen(NJ)

1. Cafe pr. 1. april 2014

2. Møde med udlejer

3. Div.

4. Bestyrelse 2014

Ad 1. Ny Bestyrer i Cafeen.
JS har ansvaret for løsningen af opgave med ny bestyrer af Cafeen i 2014.
Forpagtning vil ikke komme på tale, da bestyrelsen mener, at opgaven vil være bedre løst med
en af klubben, ansat leder i cafeen, som vi har det i dag.
JS undersøger mulige løsninger både hvad angår mulige emner, og hvordan vi kommer videre
såsom sammensætning af kontrakt, økonomi, ideer til Cafeen, mulige åbningstider med
videre.
Ad 2. Møde med udlejer.
JS og NJ aftaler møde med udlejer vedr. genforhandling af lejekontrakter på baneleje og
husleje.
Den fremtidlige cafeløsning vil sandsynligvis kræve en om formulering af lejeaftalen.
Behov for tilladelse til at afholde ikke golfrelaterede arrangementer.
Ad 3. Diverse.
Fusion mellem Give GK og Brande Golfklub Dame Elite.
Bestyrelsen mener ikke, at en fusion mellem Give og Brandes Dame Elite er en mulighed i den
kommende sæson.
Der er simpelthen ikke tid til, at konferere de mange detaljer og spørgsmål klubberne imellem
inden tilmeldingsfristen.
Bestyrelsen mener, at formalia skal være på plads inden en evt. fusion.
Derfor forslås, at repræsentanter fra de 2 klubbers bestyrelser
sætter sig sammen i starten af ´14 , for at diskutere mulighederne og
kigge på regelsættet for en fusion.
Projekt Brande Golfbane set fra luften / Præsentation i HD.
NJ og Christian Hostrup arbejder med dette projekt.
I samarbejde med sponsorudvalget skal der findes sponsorer til projektet.
Når sponsoraftalen er lavet, kan produktion af video startes op.
Der er lavet en test video, der viser lidt om hvilke muligheder der er.
Link: http://www.youtube.com/watch?v=7mrD0jXzKoE .
Planen er, at det skal både på den almindelige hjemmeside og en side der passer til
smartphones(responsive grid), så man på banen kan se video af hullerne.
Økonomi
Resultat for 2013, ser stadigvæk rimelig ud , forudsat at vinteren lade vente lidt på sig.
Vedrørende budget for 2014, så skal der kigges på det til næste møde.
Ferie for alle 2014.
Brande Golfklub får ikke sin egen stand på ”Ferie for Alle” Messen, grundet prisen.
Samlet pris for stand leje, forplejning mv. vil sandsynligvis overstige den mulige indtægt.

Wilson Match
Wilson har valgt at holde deres 100 års Jubilæum i Brande.
Det bliver den 26. Maj hvor der kommer mere end hundrede PGA pro'er til denne match.
Om søndagen den 25. Maj vil der blive en Wilson Sponsor Match.

Greenkeeper.
Der bliver ansat en greenkeeper lærling pr. 1. januar 2014.
KEP ordner det praktiske omkring lærlingekontakt mv.

Aftale med Højskolen i Ikast og Bluefox Herning
Begge har igen valgt, at bruge Brande Golfklubs faciliteter 2014.

Ad 4. Bestyrelse 2014
Organisationsplanen vil blive opdateret til næste møde.
Virksomhedsplanen er efterhånden ikke aktuel som den er på hjemmesiden og på mange
punkter forældet . Derfor tages den af hjemmesiden. (NJ)
Fastsættelse af kontingenter for 2014 aftales på næste møde.

Næste møde:
11. November 2013 kl. 17,30
hos Kurt.
Referat Niels Jespersen

