Generalforsamling tirsdag den 19.3.2013 kl. 19.00 i klubhuset

Formandsberetning:

Brande Golfklub 2012
Trods en del konkurser så lysner det faktisk lidt omkring i de forskellige golfklubber. Jeg vil indlede min beretning med, at vi selvfølgelig har haft et barsk, men rigtigt godt år. Vi har en medlemsfremgang på 7,5 %, og det er
vi både glade og stolte over. Det er ikke mindst takket være vore medlemmer, som er de bedste ambassadører
for vores golfklub. Der er ikke for få golfspillere, men måske nok for mange klubber. Mon ikke det udjævner sig
hen ad vejen? På den negative side vil jeg nævne betalingsstandsningen fra Proark, hvor 12 golfklubber var involveret. Det kommer aldrig til at ske i Brande.

En stor indtægtskilde er nemlig vores greenfee gæster, hvor vi holdt antallet efter den flotte fremgang i 2011,
indtil 1. oktober. Da gjorde vejret desværre, at vi fik en tilbagegang på 300. Men vi har haft i alt 5.613 gæster.
Det er rigtigt flot. Den gennemsnitlige greenfee betaling er desværre faldet lidt bl.a. på grund af vores flotte
samarbejde inden for ERFA-gruppen med firkløver-ordningen. Jeg vil her gerne takke vores kollegaer i Åskov,
Give og Jelling for et super samarbejde i vores ERFA-gruppe. (Overhead)

Golfbox bliver mere og mere brugt i forbindelse med tidsbestilling m.m. Jeg vil i den forbindelse sige tusind tak
til dig, Ellen Juulsgaard, for al den hjælp, du giver med hjemmeside, informationer o.l. Og så opdaterer vi i øvrigt
vores hjemmeside, og den skulle være færdig på nuværende tidspunkt.

Samarbejdet med 100 kr. rabat alle ugens dage fortsætter i samarbejde med en række klubber. Det eneste nye
er, at Tullamore og Henne Golfklub er kommet med i ordningen.
Jeg viser her reglerne for samarbejdet.
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Klubmestre 2012
På initiativ fra nogle af klubbens medlemmer fik vi væsentligt flere med til klubmesterskaberne. Vi endte faktisk
på et deltagerantal på 119 personer - næsten en fordobling.

Vinderne i hulspilsturneringen:

Damer:

Anne-Mette Ahrens med Susanne Starostka som runner up

Herrer:

Kim Green med Michael Pedersen som runner up

Klubmestre blev:

Damer:

Anne-Mette Ahrens

Veteran – damer:

Kirsten Hove

Old girls:

Kamma Bundgaard

Drenge junior: Danni Rasmussen
Herrer:

Jesper Bach

Midage herrer:

Steve Mortensen

Old boys:

Fritz Starostka

Veteran – herrer:

Gerhard Binder

Hole-in-one:
Her har vi haft 5 i 2012:

Carsten Damgaard, Herning, hul 18
Evald Christensen, Brande, hul 3
Alice Færch, Ikast, hul 13
Kirsten Hove, Brande, hul 18
Charles Gjørup, Brande, hul 13
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Juniorer og Eliten
Jeg er både stolt og glad over at fortælle, at eliteafdelingen holdt deres ord over for mig, nemlig at vi er tilbage i
divisionen med en suveræn score. Der blev spillet om 84 point, og Brande fik 82! Og vi glæder os til en yderligere oprykning i 2013… … .

For vores juniorer er der lagt et program for 2013, som jeg er overbevist om vil være med til at styrke denne
afdeling. Vi har haft den glæde også i 2012 at afvikle en DGU turnering, som blev gennemført på bedste vis.

Vi har også for 6. år sammen med Dansk Handicapforbund afholdt et stævne i Brande, hvor mange af vore medlemmer på alle niveauer stillede sig til rådighed. Vi har tidligere fået et mindre beløb fra Ikast-Brande Kommune
for at gennemføre turneringen. Det har de desværre fjernet i 2013, og det synes vi ikke er særligt pænt.
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Udvalgene
Ladies’og Men’s Section: Fortsætter deres tirsdags- og torsdagsmatcher. De har haft masser af aktiviteter i
2012, og i bestyrelsen er vi meget glade for samarbejdet med disse 2 udvalg.

Begynderudvalg: Udvalget har kørt super i 2012. Der har været 66 prøvemedlemmer, et par stykker mere end i
2011. 53 har bestået, og 48 har meldt sig ind. Det er 20 % flere end i 2011. Herudover kommer de spillere, som
har været med i ”Golf på en weekend” hos Christian. Jeg ved, at de, der ikke blev færdige i 2012, vil blive kontaktet af vores begynderudvalg.

Seniorklubben: Er i dag outstanding vores største klub i klubben med over 110 medlemmer. Rigtig godt gået. De
fortsætter deres klubmatcher onsdag formiddag.

Handicapudvalg: Det fungerer som altid, og de har virkelig styr på regler omkring handicap regulering. Jeg vil
gerne her specielt takke Knud, som nu stopper efter 18 år i udvalget.
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Sponsor- og økonomiudvalg: Sponsorater er blevet sværere at få i hus, ingen diskussion om det, og vi har også
en mindre tilbagegang i kroner. Men jeg vil gerne sige, at i bestyrelsen er vi meget stolte over, at vi i klubben kan
betale enhver sit. Vi har investeret over 9 mio. kr. siden klubbens start. Alt er nu principielt nedskrevet og med
stor streg under: vi er totalt gældfri.
Jeg er glad for at kunne fortælle, at vores investorer, ikke bare har renoveret/drænet 7 huller på for-9, som er
en investering på ca. 750.000 kr., men når Kis kommer til
fremlæggelse af budget og regnskab, vil I se, at på den husleje, der blev aftalt på ekstraordinær generalforsamling på hotel Dalgas, har vi fået en rabat på 70.000 kr. i 2013.
Mere herom under økonomien v/Kis, som i øvrigt nu stopper som kasserer efter 16 år.
Til Partner Revision skal der lyde en tak for vores fine samarbejde.

Sekretariat: Vi ansatte Birgitte i januar 2012, og samarbejdet med dig, Birgitte, fra bestyrelsen til udvalg, medlemmer og gæster, det fungerer! Og du har så også været primus motor for at lave den næststørste sponsoraftale med et enkelt firma, som over 3 år giver os 60.000 kr. Det skal også nævnes, at du er ret så god til at sælge
company-dage. Tak for din hjælp, Birgitte. Men husk: mere vil have mere… ..
Birgittes arbejdstid bliver udvidet med nogle timer, således at der mandag, tirsdag og torsdag er åbent 8 –
13.30, onsdag 12-17, og fredag er lukket. Om fredagen bliver vores telefon og service passet af pro-shoppen.

Cafeen: Det er en fornøjelse at komme ind i cafeen og bruge nogle penge. Vi har haft en lidt mindre omsætning det er et enkelt mega arrangement, som ikke blev holdt i 2012. Tak til Gerda og co. for indsatsen. Vi er glade for,
vi har en aftale med jer også i 2013.
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Baneudvalget: Tak til udvalget og tak til chefgreenkeeperen og hans stab. Som I ved, er vi i gang med at renovere 7 huller på for-9 med dræn o.l. Så hurtigt som vejret tillader det, fra marts – det kan blive april - bliver der
kørt rullegræs på alle forgreens, så i løbet af 3 uger herefter bliver hullerne spilbare. Som nævnt er hele renoveringen betalt af vores investorer.

Turneringskomiteen: Vi har haft 12 sponsormatcher, med en fremgang på ca. 20%, nemlig 1.061 deltagere. Rigtigt flot. Og til 2013 har vi solgt samme antal sponsormatcher.

Træner og greenkeeper
Vi har forlænget aftalen med Lars i 3 år, og så har vi forlænget med Christian i 2 år, hvor vi bl.a. har aftalt, at
shoppen skal være åben alle ugens 7 dage fra 1.4. til 30.9. Og som en ny ting i aftalen med Christian er det sådan, at inden for bestemte tidsrammer kan alle fuldtidsmedlemmer få gratis undervisning. Nærmere information fra Christian, når sæsonen begynder.

Til alle udvalgsformænd og medlemmer: Tak for jeres indsats i klubben i 2012. Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet med jer i 2013.
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Medlemmer
Opgjort per 31.12. har klubben følgende antal medlemmer:

2012

2011

Difference

Seniorer

528

513

+15

Ynglinge

30

23

+7

Juniorer

37

57

-20

6

6

0

59

28

+31

660

627

+33

41

50

-9

(ikke unionsmedlemmer)

166

131

+35

I alt

867

808

+59

Passive

131

141

-10

Udlandsmedlemmer
Flexmedlemmer
I alt
Long distance
Nabomedlemmer Herning
og samarbejdsklubber

Prøvemedlemmer, der ikke har meldt sig ind i klubben, er ikke medregnet
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Vi har igennem årene haft lidt udskiftning i bestyrelsen, og vi har påbegyndt et generationsskifte for nogle år
siden. Nogen har været med i en periode og har allerede givet plads for andre, og som nævnt holder Kis nu. Skal
vi ikke give hende en hånd!

Det er også sådan, at efter 2013 holder undertegnede. Og i løbet af det sene efterår 2013 forventer vi, det bliver
sådan, at formanden skifter plads med næstformanden.

Vi har et fantastisk anlæg, et fantastisk klubhus, masser af gæster, som elsker at komme til Brande, vi har gode
medlemmer og ansatte. Der vil helt klart blive store udfordringer både i 2013 og fremadrettet, men med jeres
hjælp så vil vi få et fantastisk 2013. Og så er vi ved at være færdige med de sidste afskrivninger, som I vil se, når
Kis gennemgår økonomien. Og her vil jeg endnu en gang tillade mig at bemærke, at vi er gældfri.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Anna og Aage Petersens Fond for deres investering, og tak til Jens
Iversen for et rigtigt godt samarbejde. Til slut vil jeg takke alle ansatte, alle medlemmer og udvalg for et godt
samarbejde, som hele bestyrelsen er glad for og ikke kan undvære. En tak til mine bestyrelses-kollegaer for et
altid solidt samarbejde.

Hermed ønsker jeg en forsat god generalforsamling.
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