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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
10. januar 2017 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 
- Godkendt 
 

2. Økonomi       kep 
a) Status på medlemsudviklingen 

731 medlemmer pr. 5/12-16 
 

b) Status greenfee gæster 
+Golf:  Indtægter på ca. 29.500 kr. for 2016 
   
Firkløver: Forventede indtægter på 407.000 kr. 
 
Øvrige: Forventede indtægter på 600.000 kr. 
 

c) Status på solgte firkløver og +golf samt besøgende herfra 
+Golf: Der er solgt 15 +Golf i 2016 i Brande og 68 i Trehøje 

  Spillede runder: 888 runder af Trehøjespillere i Brande 
   109 runder af Brandespillere i Trehøje 

Firkløver: Der er solgt 1457 Firkløver i samarbejdet, heraf 173 i Brande Golfklub 
 

d) Status Café 19 
- Regnskabet for 2016 forventes at løbe rundt  
 

e) Økonomi generelt 
- Forventet lille overskud efter afskrivninger, men regnskab endnu ikke afsluttet 

 
3. Informationer fra formanden     jsk 

- Formanden har afholdt statusmøde med Baneejer. 
Baneejer sørger for, at trappen foran klubhuset laves om, så der kommer en holdbar løsning. 

- Virksomhedsmedlemskab med Ørbæklund gående på, at ansatte og beboere på Ørbæklund 
kan benytte par 3 banen i embeds medfør. 
 

4. Informationer fra udvalg     alle 
- Elite: Dame- og herrehold tilmeldt i hhv. kvalifikationsrækken og 5. division 

Der er Brande Open fredag den 7. april 2017. 
- Klub-i-klubberne: Der er aftalt standardiserede tekster i Golfbox ved klub-i-klubben matcher, 

både som tekst på blokeringer og advarsler ved tidsbestilling 4 timer før begivenheden. 
- Baneudvalg: Møde torsdag den 12. januar.  
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- Turneringsudvalget: Der har været afholdt møde mellem turneringsudvalget og 

sponsorudvalget for bl.a. at få afklaret rollerne/opgaverne ved klubmatcher. 
- Sponsorudvalget: Godt i gang med at tegne sponsorater for 2017. 
   

5. Generalforsamling 2017 - Forberedelse    jsk 
- Dagsordenen gennemgået 
- Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Charles Gjørup, Carsten Holt, Kirsten Egelund 

Pedersen og Bent Andersen 
 

6. Medlemsudviklingen – Bilag vedlagt    kep 
- kep har opgjort medlemsudviklingen i løbet af 2016. 
Hvordan kan vi gøre mere for at skaffe flere medlemmer? 
Sættes på dagsordenen til Bestyrelsens strategidag den 11. februar.  
 

7. Statusopsamling:      jsk/alle 
-    Overdækket Driving Range     cg 
 Brande Golfklub igangsætter byggeriet, da finansieringen er på plads. 
 Byggetilladelse er indhentet – afventer nabohøring. 

cg er koordinator på projektet og forestår forhandlinger og kommunikationen med 
interessenterne. 

 
8. Eventuelt      Alle 

- Der er oprydningsdag på banen lørdag den 25. marts. 
- Der er Åbent Hus i golfklubben søndag den 26. marts.  

Der henvises til seneste nyhedsbrev. 
 

9. Næste møde      Alle 
Lørdag den 11. februar kl. 9.00 - Bestyrelsesseminar 
Torsdag den 23. februar 2017 kl. 17.00 ordinært bestyrelsesmøde i klubhuset. 
 
 
Brande, den 10. januar 2017 
 
Anders Quist Hermann 
Sekretær 


