Bestyrelsesmøde Brande Golfklub
Sted: Klubhuset
13. Januar 2014 kl. 16.45
Deltagere:
Kurt Bach(KB)
Kirsten E Pedersen(KEP)
Jette Skott(JS)
René Baarts(RB)
Niels Jespersen(NJ)
____________________________________________________________________________
1. Godkendelse af referat
2. Økonomi
3. Diverse
4. Møde med udlejer
5. Antal medlemmer
6. Cafe

Ad 1. Godkendelse af referat
Referat godkendt
Ad 2. Økonomi
Bestyrelsen estimerer et overskud mellem 100000-150000 før afskrivninger.
Resultatet er en smule bedre end budgetteret for 2013.
KEP færdiggør regnskabet for 2013, samt budget for 2014.
Ad 3. Diverse
Efter et forslag fra seniorklubben er følgende vedtaget:
Hjertestarternes placering kommer fremover på scorekortene.
Møde med Birgitte Hessel omkring procedure fremover i administrationen.
JS og KEP tager sig at dette.
Budgetter omkring banen og maskiner er ikke færdig grundet Lars Risager har været
sygemeldt.
Indkaldelse til generalforsamling:
4 marts i Brande Bladet
10 marts skal regnskab og indkaldelse hænge i klubhuset, samt på nettet.
JS holder møde med junior og elite afdelingen hvor ideer og nye tiltag vil blive disskuteret.
Mødet bliver den 30. Januar i Klubhuset.
Matchkalenderen ligger nu fast for 2014. 2014 byder blandt andet på 20 års jubilæums
match for Brande Golfklub og Wilsons 100 års jubilæumsmatch. Der vil i den kommende
sæson arbejdes på blandt andet servicevogn under matchen.
Betalingsterminalen vedr. greenfee betaling skal grundet lovgivningen udskiftes.
Bestyrelsen ligger i forhandlinger med 2 forskellige udbydere af betalings systemer.
Den billigste løsning vil mindst komme til at koste klubben kr. 25000,00.
Internet
Problemer med mobilbredbånds forbrug ( grænse på 30Gb pr. mdr.) skyldes touchskærmen i
hallén. Netværket deles derfor op i 2 dele:
Touchskærm og betalingsterminaler der kommer til at bruge TDC bredbånd uden
begrænsning.
Resten at huset vil fremover bruge det mobile 4G net.
Dette vil betyde at der installeres en scorekortsprinter i udvalgsrummet.
Ad 4. Møde med udlejer.JS og NJ
Lejekontrakt er nu aftalt for 2014
Aftalen på baneleje og leje at leje klubhuset vil ikke stige i 2014.
Det blev aftalt med udlejer at bestyrelsen vil holde udlejer orienteret om den økonomiske
situation i klubben sidst på sæsonen.

Ad 5. Antal medlemmer.

Ad. 6. Cafe
De sidste jobsamtaler omkring en ny leder i cafeen er planlagt.
Det forventes at ansættelsesvilkårene og kontrakt vil være på plads med udgangen af januar.
Cafeen vil sandsynligvis få flere åbne timer end tidligere.
Nye ideer og tiltag i Cafeen, vil give mulighed for at afholde fødselsdag mv. , både for
klubbens medlemmer og for andre der måtte være interesserede .

Næste møde 24. Februar 2014
Kl. 17.30 hos KB

Referat: Niels Jespersen

