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Referat bestyrelsesmødet den 15. april 2015 kl. 17.00 

Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande 
 

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

Søndergaard 

Suppleanter: Anders Quist og Ole Rahbek deltog fra kl. 18.30 

 

Afbud: René Baarts 

 

Mødet hævet kl. 21.15 

 

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 

Restancelisten blev gennemgået, der sendes rykker til restanterne. 

 

ad 2: status greenfeegæster, 

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

 

ad 3: status på solgte firkløver samt besøgende firkløver 

Der er pt. solgt 121 firkløver 

Vi har haft 1125 gæster pr. 1.4.2015 

 

ad 4: status Café 19 

Fra maj md. holdes månedsmøder med lederen i Café 19: 

Karin er kommet godt i gang. 

Skilte med menu på banen virker positivt. 

 

3. Golfens Dag 19. april 

Status på planlægningen af Golfens Dag 

v/ Charles 

Annonce er i Brande Bladet i dag. 

 

Fra kr. 10.00 til 12.00 afholdes garagesalg - gennemføres på trods af at der ikke har været salg i 

stadepladser. 

 

Fra kl. 10.45 til 12.45 

Christian finder 4 som hjælper til på træningsarealet. 

Der skal være et par stykker til puttekonkurrence. 

Der skal være nogle til at tage mod gæsterne i klubhuset og give information om Brande Golfklub. 

 

kl.13.00 er spilles der golf med en ikke-golfer. 
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4. Krav om at der kun må gå 4 bolde 

v/Kirsten Egelund 

Drøftes senere på sæsonen 

 

 

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  

 

Udlejning af golfbiler årskort 2000,- kr. 

Fuldtidsmedlemmer kan købe årskort for 2000,- kr. 

Fuldtidsmedlemmer kan købe 10 turskort for 1000,- kr. 

Der hentes erfaring af styringen i andre golfklubber. 

Anders Quist undersøger mulighederne for styring via GolfBox.  

 

HandicapGolf bliver den 12. september 2015. 

Kamma Bundgaard og Knud Erik Pedersen er ansvarlige for arrangementet. 

Charles tilknyttes gruppen. 

 

Tovholder DM 2 generationer den 28. juni 2015? 

Kirsten Egelund er tovholder ift. DGU - Oluf er Kirstens assistent 

 

Indkøb af artikler til mødelokalet er leveret 

Oluf og søn opsætter whiteboard 

Samles den 19. april + reolen på kontoret. 

 

6. Evt. 

Forslag Brande Par Open afholdes i weekenden den 11. og 12. juli 2015 single match med 

løbende start. 

Kirsten Egelund, Anders Quist og Christian Hostrup arbejder videre. Sponsorudvalget inddrages i 

arbejdet. 

 

7. Næste møde 

Onsdag den 13. maj 2015 kl. 17.00. 

Jette sender forslag rundt til møder i forretningsudvalget. 

 

Alle, der kan, mødes søndag den 19. april kl. 9.00 til morgenkaffe - vi hjælper hinanden med at 

gøre klar til Golfens Dag samt udfører særligt planlagte opgaver. 

 

 

Ref.: JSK/ej 

 

 

 

  


