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Referat bestyrelsesmødet den 13. maj 2015 kl. 17.00 

Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande 
 

Deltagere: Kirsten Egelund Pedersen, Ib Møller, Charles Gjørup, Jette Skott, Carsten Holt, Rene Baarts 

Suppleant: Ole Rahbek  

 

Afbud: Oluf Søndergaard, Anders Quist 

 

Fra kl. 17.00 til 19.30 spillede Kirsten, Charles, Jette, Carsten og Ole med i onsdagsmatch. Derefter 

bestyrelsesmøde. 

 

Mødet hævet kl. 21.30 

 

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 

 

ad 1: status medlemsudvikling 

Der er sendt rykker til restanter. 

Det samlede medlemsantal er på 728 (excl. restanter) mod 765 pr. 31.12.2014. 

 

ad 2: status greenfeegæster 

Der er indtægter for ca. 39.000,- kr. pr. 1.4.2015. 

Der er indtægter for ca. 58.000.- kr. pr. 1.5.2015. 

 

ad 3: status på solgte firkløver samt besøgende firkløver 

Der er pt. solgt 124 firkløver. 

 

ad 4: status Café 19 

Kommet godt i gang. 

Der aftales mdl. møder med lederen af caféen. 

Gavekort til Café 19 kan købes via caféen. 

 

3. Golfens Dag 19. april 

Evaluering på Golfens Dag 

v/Charles Gjørup 

Godt arrangement. Godt med flere aktiviteter. 

»Spil golf med ikke golfer« lå for tæt på afslutningen af Golfens Dag. Men fint, at dette også blev 

afholdt samme dag. 

Der kom 10 prøvemedlemskaber denne dag. 

Konceptet kan benyttes, men vi skulle gerne have flere medlemmer til at tage en gæst med. 

Det tjekkes ved DGU, om der er materiale og ideer, som kan benyttes. 

Tiltag skal drøftes i januar md. for at være på forkant. 

Annoncering blev drøftet 
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4. Juli-aktivitet i Brande Golfklub 

Der var enighed om, at der laves et juli-tilbud i Brande Golfklub - indeholdende golf og menu. 

Formålet er at få flere golfspillere til Brande i hovedferien (juli md.). 

Kirsten, Jette og Christian arbejder videre med dette. 

 

5. Indkommet post - info fra formanden 

Møde med baneejer onsdag den 29. april 2015 kl. 16.30 i klubhuset 

Deltagere: Jens Iversen, Ib Møller Pedersen, Kirsten Egelund Pedersen, Jette Skott  

Der blev bl.a. drøftet følgende: 

Der etableres en bøgehæk langs klubhuset mod hul 18. 

Der etableres et kryb-i-ly-skur (lynafledende) mellem hul 14 og 15. 

Baneejer har underskrevet aftale om afgræsning af hedearealet ved par3-banen og hul 6. 

Brande Golfklub får ingen opgaver ifm. projektet. Det er en ekstern gruppe, som arbejder med 

dette. 

 

Nyhedsbrev nr. 2 udsendes til medlemmerne. 

 

6. Evt. 

Intet 

 

7. Næste møde 

den 10. juni kl. 17.00 

 

Ref.: JSK/ej 


