Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub
11. september 2017 kl. 17.00 – 21.00
Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande
Inviterede: Jette Skott Kristensen (jsk), Kirsten Egelund Pedersen (kep), Charles Gjørup (cg) Kim Eriksen
(KE), Bent Andersen (ba), Carsten Holt (ch), Anders Quist Hermann (aqh)
Seniorklubbens bestyrelsen på pkt. 0.
Ole Rahbek (or)
_____________________________________________________________________________________
0. Tvivlsspørgsmål fra Seniorklubben
Seniorer
‐ Hjælper med at fastholde seniormedlemmer qua 9‐hullers matchen, som medlemmerne går
over til, når de ikke længere kan klare 18 huller.
‐ Vil gerne have et system, hvor onsdagen kommer til at fungerer bedre end i dag.
Egentlig har det fungeret godt, men i den seneste tid føler seniorklubben sig belastet af, at
andre kan spille på banen, når seniorklubben spiller.
Det giver en dårlig oplevelse både for seniorspillerne som for greenfee‐spillere.
Spørgsmål: Er det vigtigere, at få greenfee‐indtægter ind om onsdagen fremfor at fastholde,
at seniormedlemmer ikke melder sig ud af klubben? Anmoder om, at banen kan blokeres på
spilletidspunkterne (kl. 08.00 – 12.30).
Om sommeren er der ca. 80 spillere i snit, når både 9‐ og 18 hullers spillere tælles med.
‐ Bestyrelsen har et ønske om at onsdag i uge 29 blev fri, så der blev flere ledige tider til vores
tilbudsuge med greenfee for 50,‐ kr.
Seniorudvalgets tilkendegav at de gerne vil trække sig fra uge 29, såfremt banen kan blokeres
resten af året på spilletidspunkterne om onsdagen.
Formand for seniorudvalget har nøgle til matchrummet – ønsker også adgang til vand og
klude.
Seniorklubben anmoder om, at der stilles kopifaciliteter til rådighed, da de ofte har behov for
dette.
‐ Seniorudvalget mangler anerkendelse, fra bestyrelsen, i hverdagen af det frivillige arbejde
der udføres.
‐ Seniorudvalget ønsker at blive inviteret til bestyrelsesmøde fx halvårligt, for at fortælle om
seniorklubbens arbejder og forventningsafstemme.
Beslutning:
jsk og kep indkalder formanden for udvalget en opfølgningssamtale på de punkter som
seniorudvalget ønskede drøftet.
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1. Godkendelse af referat fra sidste møde
‐ Godkendt uden bemærkninger.

Alle

2. Golfspilleren i centrum. Opsamling siden sidst
‐ Ikke de store ændringer siden sidste møde.
Tages op igen på næste møde.

aqh

3. Økonomi
kep
a) Status på medlemsudviklingen
‐ I alt 727 medlemmer (ca. 20 flere end samme sidste år) pr. 4/9, fordelt på:
503 seniorer, 20 juniorer, 4 mikroer, 12 ynglinge, 70 flex, 11 longdistance
og 2 nabomedlemsskaber
b) Status greenfee gæster
‐ Indtægter fra greenfee på 420.898 kr. pr. 4/9. Lidt mindre end sidste år.
c) Status på solgte firkløver og MidtVest Golf samt besøgende herfra
Firkløver: Antal solgte i alt 1.659, heraf 176 i BGK
I Brande er der spillet 4.780 runder pr. 4/9 (51% af samtlige runder i samarbejdet)
Skønnet indtægt for 2017: 420.000 kr.
MidtVest Golf: Antal solgte i alt 681, heraf 83 i BGK
I Brande er der spillet 2.810 runder pr. 4/9 (70% af samtlige runder i samarbejdet)
Skønnet indtægt for 2017: 212.000 kr.
d) Status Café 19
‐ Som det ser ud, kommer Café19 ud med et mindre overskud for året.
e) Økonomi generelt
‐ Pr. 31/8 er der indtægter for 4.746.137 kr. og udgifter for 3.594.794 kr.
før renter og afskrivninger.
Det skal bemærkes, at vi i år har fået aconto udbetalinger fra Firkløver og solgte MidtVest
Golf på i alt 180.400 kr. hvilket har betydning for det nuværende regnskabsresultat
4. Informationer fra formanden
jsk
‐ Invitation jubilæumsreception Dejbjerg (se vedlagte Bilag 3)
‐ Nyhedsbrev (har vi noget der skal med) – frist 11/9
jsk har skrevet og afstemt med bestyrelsen, hvad der sendes til nyhedsbrevet.
‐ Sponsordag: Snakket med Erhvervsklubben, om hvordan vi kan gøre noget for at få flere
herud til sponsordagen. Sponsordagen i 2018 holdes på en hverdag med spisning og foredrag
Erhvervsklubben afholder udgifter til foredragsholder mod at klubben giver spisning.
Bestyrelsen og Erhvervsklubben går sammen om, at arrangere Sponsordag 2018.
‐ Jsk har haft en snak med Jens Iversen og der skal indkaldes til et møde i efteråret.
Deltagere cg, kep og jsk
‐ Forlængelse af Jespers kontrakt i hus.
Der er indgået aftale om forlængelse af Jespers kontrakt – Kontrakten laves for 2 år, med
mulighed for yderlig et års forlængelse.
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5. Ny Caféleder
jsk
‐ Kep har haft møde med Karin vedrørende aktiviteter i Café19 fra 1/10 og resten af året.
De aftaler som er indgået gennemføres. Der arbejdes på at ansætte ny leder af Cafe19.
jsk + kep laver en ny stillingsbeskrivelse som slås op snarest.

6. Tilbud til nye medlemmer i BGK (se vedlagte bilag 1 med indstillingen)
‐ Udleveret planche med forslag til kampagne for nye medlemmer 2017/2018.
Enkelte kommentarer, men ellers godkendt.

kep

7. Afskaffelse af årsmærke i BGK (se vedlagte bilag 2 med indstillingen)
kep
‐ Vi kan ikke umiddelbart finde argument for at bibeholde årsmærket. Baneservice benytter
ikke dette til kontrol – men foretager udskrift fra Golfbox.
Vi beslutter, at årsmærket droppes fra 2018, men bagmærket SKAL bibeholdes.
8. Flytning af lynskur mellem hul 2 & 4
‐ Ikast/Brande kommune har forespurgt på, om lynskuret er blevet flyttet.
CG+BA kommer med et udspil til ny placering.
Teknik og miljøudvalget vil følge op på at vi får flyttet lynskuret.

kep

9. Regionsgolf og Elitegolf 2018
kep/cg
‐ Kamma Bundgaard vil gerne have, at der undersøges, hvilken interesse der er for
Regionsgolf.
Der er nedsat et Regionsgolfudvalg, som Kamma er koordinator for.
Udvalget kommer til at referere til CH.
Der er foreløbig planlagt en mødeindkaldelse den 6/10, hvor medlemmerne indkaldes for at
tilkendegive interesse for Regionsgolf.
Klubben ser velvilligt på flere Regions golfhold.
‐ Elitegolf: Der er ønske om et 2. hold for herrerne eller alternativ et seniorhold (5 herrer + 2
damer).
CH + CG finder ”deres ben at stå på”

10. Informationer fra udvalg
alle
Baneudvalg:
‐ Jørgen Stistrup aftale som sæsonmedarbejder for 2018 på plads
‐ Oplægget er, at der skal bruges 3,5 mand i højsæsonen (1 fuldtidsansat + 2,5 sæsonarbejder)
‐ Der arbejdes fortsat med investeringsplan, som er ved at være i mål.
Elitegolf:
‐ Arbejder på et hold mere i 2018. God opbakning til træning.
Begynderudvalg:
‐ Opsamlingsmøde sidste uge. Teesteder 38 tages der rigtig positivt imod, men udvalget savner
lidt mere info omkring brugen af disse mv.
‐ Ved planlægning og afholdelse af ”Åbent Hus” og ”Golf med en ikke Golfer” skal der være en
skriftlig aftale om fordeling af arbejdsopgaver.
‐ Jonna Daugaard stopper som formand for begynderudvalget.
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Ladies Section:
‐ 22 på tur til Benniksgaard Golfcenter
‐ Hyggematch 30/9
‐ Generalforsamling 3/10
Mens Section:
‐ Afslutningsmatch 30/9
‐ Generalforsamling 21/9
‐ Forslag om, at klub‐i‐klubben fx ved begynder årsafslutning kommer og ”sælger sig selv”
Frivillighedsgrupperne:
‐ Kontakt med Henning Sand omkring behov og kommunikation med klubben.
De er meget selvkørende.
‐ KE + AQH koordinerer, om der kan nedsættes en gruppe af frivillige, der kan hjælpe
greenkeeper‐staben på banearbejder.
Turneringsudvalget:
‐ Planlægningsmøde omkring koordinering af næste års turneringsplan med udvalgsformænd.
Sponsorudvalget skal inddrages.
11. Statusopsamling
‐ Der er kommet boldvasker til træningsbolde, som skal tilsluttes vand og el.
CH og BA påtager sig opgaven

alle

12. Eventuelt
Alle
‐ Der er anskaffet en 20 fods container, som er gratis og kan leveres gratis. Den skal benyttes
til opbevaring af diesel og benzin – anskaffelsen sker med baggrund i et forsikringskrav.
Opstilling aftales nærmere med Lars. BA og Lars
‐ BA spurgte ind til aktiviteter ift. juniorafdelingen. Hvad kan Brande Golfklub gøre for at få
flere juniorer?
Juniorudvalget arbejder videre med dette.
‐ Klubdragt til Brande Golfklub fra 2018
Der har igennem de sidste par år været drøftet om vi skulle have en klubdragt.
CH beder Jesper komme med oplæg til næste bestyrelsesmøde.
‐ Kamma Løth anmoder om en nøgle, så frivillighedsgruppen for klubhuset kan komme ind i
teknikrummet, rengøringsrummet mv. især udenfor hovedsæsonen. OBS der er altid åbent til
rengøringsrummet
13. Næste møde
Mandag den 9. oktober kl. 19.00 – 21.30 (uden spisning)

Alle

Brande, den 11. september 2017
Anders Quist Hermann
Sekretær
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