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Referat bestyrelsesmødet den 9. september 2015 kl. 16.30 

Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande 
 

Inviteret: Kirsten Egelund Pedersen, Ib Møller, Jette Skott, Carsten Holt, Rene Baarts, Oluf Søndergaard 

Ole Rahbek, Anders Quist, Charles Gjørup 

 

Afbud: Ib Møller 

 

Mødet hævet kl. 20.00 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Godkendt 

 

2. Økonomi  
v/Kirsten Egelund Pedersen 

1: status medlemsudvikling 

2: status greenfeegæster 

3: status på solgte firkløver samt besøgende firkløver 

4: status Café 19 

5: status på +Golf aftalen 

6: generel gennemgang af økonomien 

 

ad 1: status medlemsudvikling 

Det samlede medlemsantal pr. 1.9.2015 er på 759 medlemmer. 

 

ad 2: status greenfeegæster 

Der er indtægter for ca. 472.000 kr. pr. 1.9.2015.  

Sidste år ved samme tid var der greenfee-indtægter for 486.000 kr. 

 

ad 3: status på solgte firkløver samt besøgende firkløver 

pr. 1. september 2015 er der solgt 138 Firkløver medlemskaber i Brande Golfklub 

pr. 1. august 2015 er der samlet solgt 1.147 Firkløver medlemskaber i medlemsklubberne 

pr. 1. august 2015 er der i alt gået 7.958 runder på banerne 

pr. 1. august 2015 er der i alt gået 3.583 runder i Brande Golfklub 

Det er besluttet at Brande Golfklub fortsætter i ordningen i 2016. På mødet med klubberne i 

Firkløverordningen drøftes pris og fordeling ift. antal spillede runder. 

 

ad 4: status Café 19 

Der er pr. 09.09. 2015 et mindre overskud i driften af Café 19. 

Vi modtager fortsat meget ros for maden og servicen i Café 19. 

Det er afgørende, at der bliver planlagt aktiviteter i vinterhalvåret. 

Kirsten Egelund Pedersen og Jette Skott har møde med Karin Jensen den 14. september 2015 med 

fokus på dette. 

Gode ideer til vinteraktiviteter fra medlemmerne ønskes afleveret til Karin i Café 19. 

 

ad5: status på +Golf aftalen med Trehøje 

Der er indgået fritspilsaftale med Trehøje Golfklub. Aftalen er gældende fra 1. september og hele 

2016. 

Pr. 09.09.2015 er der bestilt 10 medlemskaber. 
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ad 6: generelt til økonomien 

Udgiftssiden blev drøftet med særlig fokus på lønudgifterne, udgifter til banen, vedligeholdelse af 

materiel samt indtægtssiden. 

Med nuværende udgiftsniveau har det ikke været muligt at foretage en henlæggelse til senere 

investeringer. 

 

Carsten følger op på, hvor mange der er startet på begynderholdene, og hvor mange af disse der er 

indmeldt i klubben. 

 

3. Indkommet post - info fra formanden 

 

Der afholdes medlemsmøde den 5. november 2015 kl. 19.00 

Mats Björkman er tovholder på mødet. 

 

Regionsmøde 2015 den 27. oktober 2015 i Varde Golfklub 

Der deltager to fra bestyrelsen. 

 

Netværksmøde med Give, Jelling, Åskov afholdes i oktober. 

Deltagere Jette, Ib eller Kirsten Egelund. 

 

Golfkanal er etableret i klubhuset. 

Der overvejes tiltag med særlige arrangementer, hvor de større turneringer følges på TV. 

 

Skolerne i Brande er på besøg i Brande Golfklub og prøver golfens glæder. 

 

4. Information fra udvalg. 

Eliteudvalget. 

Fra sæson 2016 spiller Herrerne i Kvalifikationsrækken. 

 

Baneudvalget 
Kvier på green på par3-banen. 

Opfølgning på faktura sendt til ejeren af de kvier, der var løs på par3-banen. 

Kirsten følger op. 

 

Banen er angrebet af gåsebiller. 

 

Der er stærekasser, der er faldet ned - disse skal sættes op igen. 

Knud Erik kontaktes vedr. dette. 

 

Duehøg er sat op på driving range og på hul 6.  

Håbet er, at det kan holde kragerne væk, så de ikke hakker græsset op. 

 

Golfbiler 

Boldopsamlingsbilen har været i brand - forsikringsforhold undersøges. 

Baneservice-bilen skal repareres. 

Oluf og Kirsten ansvarlig. 

 

Information om arbejde på banen fremgår af hjemmesiden. 

Det er afgørende, at de opgaver, som beskrives der, også gennemføres på de anførte tider. 
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Sponsorudvalg 

Stark Company Day 

En meget vellykket dag - med gode aktiviteter og hygge i Café 19. 

 

Turneringsudvalget 
Planlægningen af aktiviteter i 2016 er igangsat. 

 

5. Evt. 

Alternative aktiviteter på banen blev drøftet 

Petanque 

Fodboldgolf 

Ingen af disse aktiviteter sættes i gang. Men kan drøftes senere. 

 

Golfbladet 

Journalist fra Golfbladet har været på besøg for at udarbejde en artikel om Brande Golfklub. 

Iflg. journalisten vil artiklen komme i det først kommende blad. 

 

Kloakering ved klubhuset 

Det skal undersøges, hvordan kloakeringen er på bygningen. 

Ved det store skybrud for nylig stod vandet op. 

Oluf og Charles følger op på det. 

 

Nøgler til klubhuset 

Alle udleverede nøgler til klubhuset skal registreres. Dette sker ved, at alle skal aflevere deres 

nøgler som ”scannes”. Derefter udarbejdes dokument, som skal benyttes ved udlevering af nøgler. 

Kontoret, Oluf og Kirsten arbejder videre med dette. 

 

6. Næste møde 

Mandag den 5. oktober 17.00 

 

 

Ref.: JSK/ej 


