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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
5. december 2017 kl. 17.00 - 21.30 

Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande 
Inviterede: Jette Skott Kristensen (jsk), Kirsten Egelund Pedersen (kep), Charles Gjørup (cg), Kim Eriksen 
(ke), Bent Andersen (ba), Anders Quist Hermann (aqh) 
Afbud: Carsten Holt (ch) 
Cc: Ole Rahbek (or) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde     Alle 
Godkendt 
 

2. Økonomi       kep 
a) Status på medlemsudviklingen 

- Pr. 30/11-17: 745 medlemmer (netto +14 medlemmer i 2017) 
b) Status greenfee gæster 

- Pr. 30/11-17: 523.000 kr. (fald fra sidste år på ca. 70.000 kr.) 
c) Status på solgte firkløver og MidtVestGolf samt besøgende herfra 

Firkløver: Solgt i BGK - 184 stk. 
MidtVestGolf: Solgt i BGK -   84 stk. 
Samlede indtægter fra samarbejdet skønnes til ca. 590.000 kr. i 2017 

d) Status Café 19 
- Café 19 forventes at komme ud med et mindre overskud i 2017 

e) Økonomi generelt 
- Regnskabet følger budgettet. 

 
3. Informationer fra formanden     jsk 

o Mødet med baneejer 
o Gennemgik regnskab, investeringer og medlemsudviklingen. 

Positivt møde og god dialog. 
 

o Netværksmøde med Åskov, Give og Jelling afholdt i Brande Golfklub. 
o Åskov og Jelling har stor succes med skolegolf og rekruttering af juniorer. 

Der er juniorudvalgsmøde den 6/12, hvor der skal ses på mulighederne 
for at øge antallet af juniorer. 
Mødet forløb tilfredsstillende med god erfaringsudveksling. 

 
o Aftale med ISI 

Ny aftale indgået for 2018. Har ønsket en ekstra uge, så aftalen nu løber 6 fredage. 
o Regelambassadør Brande Golfklub 

CG valgt som regelambassadør. 
o DGU har kontaktet BGK og vil gerne have et møde med os. 

Det tager vi imod. 
o Der er kommet 15 ansøgere til stillingen som daglig leder af Café 19. 

Vi går nu i gang med samtaler. 
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4. Opsamlinger fra medlemsmødet    jsk 
o Der var en del tilbagemeldinger på medlemmer, som gerne ville være  

frivillige. Desuden har nogle medlemmer givet udtryk for det samme  
I undersøgelsen ”Golfspilleren i Centrum”. 
Der afholdes møde for frivillige mandag den 22. januar 2018 kl. 19.00,  
hvor vi samler op på alle dem, som vil lave frivilligt arbejde. 

o Seniorklubben har tilbudt at tage rollen som ”vært” i golfklubben. 
o Der kigges på opgradering af vaskefaciliteter ved hul 18 og ved bagrummet. 
o Passe bedre på banen med afskærmninger med snore o.l. 
o Velkomstaften til alle nye medlemmer, hvor golfklubbens forskellige tilbud til medlemmerne 

præsenteres. 
o Postkasser til ris/ros ophænges 
o Udsmykning af klubhus. 

Bestyrelsen arbejder videre med de forskellige inputs, der fremkom. 
 

5. Generalforsamling 2018     jsk 
o Dato: 20. februar 2018 kl. 19.00. 
o Planlægning (dirigent, på valg: Jette, Bent og Anders, suppleanter) 

AQH laver indkaldelse i denne uge. 
På næste bestyrelsesmøde gennemgås indkomne forslag. 

 
6. Møde med udvalgsformænd - planlægning af sæson 2018   jsk 

o Sæsonplan for 2018 lagt fast. 
o Der er Åbent Hus 25. marts i samarbejde mellem bestyrelsen og begynder- 

udvalget 
o Åbningsmatch er den 2. april 
o Klubmesterskaber 22+23 september 
o Matchfee til turneringer nedsættes til 75 kr.  

Menu pris udfærdiges i samarbejde med ny caféleder. 
Andre priser kan forekomme til udvalgte matcher. 
 

7. Nyt telefonssystem     aqh 
o Vores håndholdte telefoner til Lund & Erichsen-anlægget er defekte. 

Ny løsning indhentet fra Tele-Kæden Brande. 
Til næste bestyrelsesmøde gør KEP totalomkostningerne op på vores 
Teleomkostninger, og vi træffer herefter beslutning. 

 
8. Informationer fra udvalg     alle 

o Paragolf, evaluering 
Vi tager så meget hensyn til paragolf som muligt, men vil også arbejde på, 
at banelukningen bliver minimeret. 

o Baneudvalget: 
o Fadderhuller 

AQH laver oplæg - indføres fra 2018 sæsonen. 
o Ny rating 

Implementeres snarest mulig - AQH er tovholder 
o Boldvaskere 

Nye boldvaskere til de enkelte huller hjemkøbes. 
o Måtter til træningsarealet 
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Nye skal anskaffes. Lead til sponsorudvalget. JSK kontakter Preben. 
Antal 10 stk. 

o Turneringsudvalget: 
Efterlyser nye medlemmer i udvalget, gerne med IT-flair mht. GolfBox. 
Kontakt Ketty Pedersen, hvis interesse i at give en hånd i udvalget. 

o Ladies Section: 
Laver en ”damedag” den 14. april, hvor alle klubbens damer (medlemmer) inviteres. 

o Baneservice: 
o Beskrivelse af baneservices opgaver. 

Fremadrettet fjernes årsmærket på bagmærket. Meldes ud via nyhedsbrevet. 
o Baneservice-bilen skal markeres tydeligere med fx flag, og vi ser på mulighed 

for at forbedre muligheden for salgsvare. 
 

9. Statusopsamling      alle 
o Evalueringsmatch 

- Fin evaluering fra udvalgene. 
- Ønske om hjertestarterkursus. Vi følger op på det. 

o Flytning af lynskur 
CG og BA er ansvarlig. Skuret flyttes a.s.a.p. 

 
10. Eventuelt      Alle 

o ViasatGolf opsiges, da vi vurderer, at prisen er for høj i forhold til, hvor 
meget det bruges. 

o Der anskaffes en Brande Golfklub klubdragt, som udbydes til alle medlemmer 
fra sæsonstarten. 

o Anne Marie, som har kreaturer gående ved hul 6, vil gerne have ”kødtilbud” med 
i vores nyhedsbrev. Opslag hænger desuden i klubhuset. 

 
11. Næste møde      Alle 

o Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Brande, den 5. december 2017 
Anders Quist Hermann 
Sekretær 


