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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
12. december 2016 kl. 17.00 – 21.00 

Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande 
 
Inviterede: Jette Skott Kristensen (jsk), Kirsten Egelund Pedersen (kep), Charles Gjørup (cg), Ib Møller 
Pedersen (imp), Bent Andersen (ba), Carsten Holt (ch), Anders Quist Hermann (aqh) 
 
c.c: Ole Rahbek (or) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde     Alle 
 

2. Økonomi       kep 
a) Status på medlemsudviklingen 
b) Status greenfee gæster 
c) Status på solgte firkløver og +golf samt besøgende herfra 
d) Status Café 19 
e) Økonomi generelt 

 
3. Informationer fra formanden     jsk 

- Mødet med Jens Iversen   
 

4. Videreformidling af reklamemateriale fra samarbejdspartnere (Bravo Tours) jsk 
 
5. Generalforsamling 2017     jsk 

 
6. Informationer fra udvalg     alle 

 
7. Blokering ved seniorgolf     jsk 

 
8. Definition på Hole in one     aqh 

 
9. Sponsornet.dk      jsk 

 
10. Musik Café 19      aqh 

 
11. Statusopsamling:      jsk/alle 

-  Overdækket Driving Range     cg 
-  Trappen v/ klubhuset     jsk 

 
12. Eventuelt      Alle 
 
13. Næste møde      Alle 
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Ad 1: 
Godkendt uden bemærkninger 
 
Ad 2: 

a) 730 medlemmer pr. 5/12-16 + 11 nye medlemmer, der registreres pr. 1/1-17 
 

b) 596.000 kr. pr. 5/12 
 

c) 179 solgte Firkløver + 52 MidtVestGolf pr. 5/12 
- Der er gået 6.888 Firkløver runder i Brande pr. 5/12 
- Der er gået 923 Golf+ runder 

Der skønnes indtægter på i alt 435.000 kr. på de to fritspilsordninger i 2016. 
 

d) Caféen balancerer nogenlunde, når der tages højde for afskrivninger. 
 

e) Regnskabet forventes at følge budgettet, klubben forventes at komme ud med et mindre 
overskud. 

 
Ad 3: 

Mødet med Jens Iversen: 
- Fokus på aktiviteter i forhold til rekruttering af medlemmer og andre aktiviteter. 
- Udbedrer trappen (samtidig forbedres belysningen på trappen via sponsorat fra Henrik Zacho 

Daugaard). Målet er, at trappen bliver vedligeholdelsesfri. 
 

Nyhedsbrev udsendes snart. Er der indlæg fra bestyrelsen? 
- Baneudvalget definerer regler omkring sommergreens når frost/sne 

JSK har skrevet indlæg omkring Jesper Kjeldsens første år, omkring året for Café 19 samt at 
lynskure nu er på plads. 
Situationen omkring overdækket Driving Range. 
Indlæg omkring vores nye Golfbiler og Evalueringsmatchen. 
Tak til alle frivillige og samarbejdspartnere. 

- Rygning forbudt skilte i klubhuset: Vi anser det som naturligt, at rygning ikke er tilladt i klubhuset 
og bestyrelsen ønsker ikke skiltning af dette. 

- Golfens Dag og Golf med en ikke Golfer den 30. april 2017. 
- 26. marts inviteres til ”Åbent Hus” i golfklubben med forskellige aktiviteter. 

 
Ad 4: 
Bravo Tours vil gerne, at BGK udsender mails til medlemmer med rejsetilbud. 
Bestyrelsen ønsker ikke at fremsende Direct mails til medlemmer med sponsortilbud, men vi vil gerne 
fremme profileringen af vores sponsorer på andre måder fx i Nyhedsbrevet, klik på logo via 
hjemmesiden mv. 
 
Ad 5: 
Generalforsamling 2017: 28. februar kl. 19.00. 
AQH laver indkaldelse 
 
Ad 6: 

- Erhvervsklubben har haft møde og vil gerne have flere medlemmer. Der arbejdes med 
forskellige modeller. 
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- Sponsorudvalget er godt i gang med nytegning af sponsorater for 2017. 
 

- Aftalen med ISI for 2017 er på plads. Vi kan trække på en foredragsaften med Mats Bjørkmann. 
 
Ad 7: 
Bestyrelsen ønsker ikke, at banen er lukket ved faste klub-i-klubben matcher. 
 
Ad 8: 
Findes allerede og hænger i klubhuset. 
Tilpasses således, at vores Hole in One reglement afspejler DGU’s definition. 
 
Ad 9: 
Henvendelse fra Sponsornet.dk. 
Vi foretager os ikke yderligere på nuværende tidspunkt. 
 
Ad 10: 
Ulbrichsen vil gerne sponsere musikanlæg til Café 19. 
Bestyrelsen ser positivt på dette, men må kun anvendes til private fester. Vi ønsker ikke, at pålægges en 
Koda-afgift og ej heller betale for et musikabonnement. 
Sponsorudvalget og klubhusudvalget skal sammen finde en løsning med Ulbrichsen. 
JSK informerer Karin og Preben. 
 
Ad 11: 

- Overdækket Driving Range 
Vores mål er, at opførelsen sættes i gang, når der er fundet finansiering for 50% af investeringen. 

- Trappen v/ klubhuset 
Udbedres af Baneejer. 

 
Ad 12: 

- IMP efterlyser mørk øl (Grimbergen Double) i fustager i Café 19. JSK tager den op med Karin på 
kommende statusmøde. 

 
Ad 13: 
Næste møde: Tirsdag den 10. januar 2017 kl. 17.00 
 
 
Brande, den 12. december 2016 
Referent 
Anders Quist Hermann 
 
 


