Referat
Bestyrelsesmøde
Sted: Brande Golfklub
17. juni kl. 17:30

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

1. Godkendelse af referat
2. Udvalgsrunde
3. Antal medlemmer pr. 31/5 2013
4. Økonomi
5. Aftaler
6. Junior bagrum
7. Dankort Terminal
8. Div.
9. Indlæg fra Birgitte Hessel

Ad. 1

Referat godkendt.

Ad. 2

Banen:
Vanding af de nye områder med rullegræs har ikke været tilstrækkelig.
Flere steder er græsset gået ud.
Der vandes nu kraftigt, hvilket afhjælper problemet.
Vandingen vil fortsætte til alle forgreens er grønne.
Drivingrange:
Længden på drivingrange er blevet for kort efter skiftet til hvide golfbolde.
7. Teested både gul og rød er særdeles udsat. Derfor skal en løsning med
hegn eller lignende sættes op.
KB undersøger en løsning og får det sat i værk.
Junior:
Afdelingen arbejder mange nye tiltag, for at få flere juniormedlemmer.
For de juniorspillere der er i klubben i dag, bliver der sammen med træneren en plan
For sommeren med en målsætningen for sæsonen.
På par 3 banen må junior sammen med en senior, tage en kammerat med, for 25 kr.
Junior Hedeslaget har været en succes og

Edb:
Internet forbindelsen til klubben er nu løst.
Mobilt bredbånd 4G med hastighed på gode dage på 25 Mbit.
Abonnementet er lavet til 30 Gbit pr. mdr. , hvilket skulle være nok.
Ellen Juelgaard ønsker ikke længere at ”styre” skærmene i klubhuset.
NJ overtager opgaven.
Antal medlemmer pr. Juni 2013
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Ad 4.

Økonomi:
Resultatet ser ud til at være lidt bedre end sidste sæson.
Der sendes opkrævninger ud på ca. 1,3 mill.
Der er nu lavet et ”firma dankort” , så gmail/ google betalingerne kan blive betalt
direkte , i stedet for udlæg fra NJ.

Ad 5.

Nogle klubber fjerner fremover alle alle rabatordninger.
Mere 35% af vores greenfee gæster er ”rabatgæster”
Rabatordningerne tages op ved et senere møde.

Ad 6.

Junior bagrummet er nu ryddet op.
Både spillere og Pro er gjort opmærksom på at holde lokalet forbliver sådan
fremover.

Ad 7.

Dankortterminalerne vil næste sæson blive ”ulovlige” som selvbetjeningsterminal.
Afventer situationen med nye terminaler.
Terminalerne bliver ulovlige med udgangen af 2013
Vil afvente og se hvad Golfbox.dk kommer med, da betaling via Golfbox ville løse problemet.

Ad 8.

Evt.:
Denne sæson er med sikkerhed Gerdas sidste.
Fremtiden i Cafeen kan fremover bliver med ansatte, som det er tilfældet i dag.
Eller det kan være en forpagter.
Ideer og muligheder skal vendes inden mødet med investor.
Regelsættet omkring driften af Cafeen, såsom fester, mad ud af huset mm.,
skal aftales med investor.
JS og NJ holder mødet med investor.

En greenkeeper voksenlærling kunne være en mulighed.
Mulighederne skal undersøges med VUC.

Vil næste sæson prøve ”Frivilligbørsen” til maler arbejde, bl.a til bagrummene.

Ad. 9

HB kom et indlæg med forslag/plan for nye tiltag for at få nye medlemmer i klubben.
Et godt oplæg med mange gode ideer til næste sæson 2014.
BH vil prøve at finde ”tovholdere”.
Næste møde aftales senere.

Referat Niels Hyldgaard Jespersen

