Referat - Bestyrelsesmøde
8. April 2013 kl. 17.15

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

1. Konstitution til underskrivning.(NJ)
2. Udvalgs runde
3. Evt.

Ad. 1. Konstitution til underskrivning.(NJ)

Ad.2. Udvalgsrunde

Økonomi:
Underskrivning af fuldmagter til KEP.
Junior.(JS)
Etablering af Shortgame test og Challege.
Der tages stilling sagen til næste møde.
Der er forældremøde i aften, hvor 2013 sæson gennemgås.
Golfens dag 14. April
Alt er nu planlagt og opgaver uddelegeret.
Hjælpere mødes 8.45.
Banen.(RB)
Rapport vedr. DGUs gennemgang af maskinparken er nu modtaget.
Konklusionen fra DGU er at bestyrelsens forventning til udgifterne de næste 3-4 år,
ser ud til komme til at strække sig over et år eller 2 længere end forventet.
En særdeles positiv rapport. Der på sigt give mere luft i økonomien.
Skraldespands problemerne med fugle og ræve,
løses med indkøb af låg(tunge) til skraldespandene.

Begynder(RB):
Udvalget vil gerne at begyndere starter i handicap 54.
Det skyldes administrative årsager.
De fleste klubber i Danmark gør det i dag, så derfor ser bestyrelsen
det naturligt at BGK også gør det på samme måde.
EDB:
2 nye computere bestilt til kontoret og til styring af skærmene i klubben.
Vil blive installeret i løbet af 1 uge eller 2.
Internet forbindelsen er stadig et problem.
Håber nu på at TDCs nye LTE 4G tiltag vedr. Brande by vil give mulighed for en større og
mere stabil hastighed i klubhuset.

3. Ad.
Der har ikke været ret stor opbakning omkring Hedeslaget 2013.
Der er 17 tilmeldte i dag.
Det er mest sandsynligt, at denne turnering bliver annulleret.
Elforbrug:
Alle elpærer ved/i klubhuset og på parkeringspladsen skal udskiftes til lavenergi.
Besparelsen er udregnet til ca. 11000,00 på års basis.
Yderligere er brænd tiden på de nye lyskilder på 20000-50000 timer.

Næste møde den 13. Juni 2013 i klubhuset kl 17.30

Referat Niels Jespersen

