
 

  Side 1 af 3 
 

Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
27. marts 2017 kl. 17.00 – 21.00 

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

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
- Godkendt uden kommentarer 

 
2. Økonomi 

a) Status på medlemsudviklingen 
- 698 medlemmer pr. 26/3-17, heraf bl.a.: 

488 seniorer 
9 juniorer 
4 micro 
14 ynglinge 
64 flex 
11 long distance 
 

b) Status greenfee gæster 
- Status pr. 26/3-17 er indtægter på 16.880 kr. (ca. 10-15 % mere end sidste år) 

 
c) Status på solgte firkløver og MidtVest, samt besøgende herfra 
- 162 solgte Firkløver pr. 26/3-17.  

Ca. 1550 runder i Brande pr. ultimo februar 
- 65 solgte MidtVest Golf pr. 26/3-17.  

1107 runder i Brande fra 1/9-16 til ultimo februar 
 

d) Status Café 19 
- Caféens økonomi balancerer for Q1 17. 

 
e) Økonomi generelt 
- Resultatet for Q1 er ca. 317.000 bedre end samme periode sidste år. 

 
3. Informationer fra formanden 

- DHIFs repræsentantskabsmøde 
Kamma Bundgaard har fået buddet, men kunne ikke deltage. Har videresendt  
til Erik og Knud-Erik. Vi ved ikke om de har deltaget 
JSK udsender et brev til alle sponsorer, hvor der tilbydes forskellige goder i Brande Golfklub 
og deltagelse i Erhvervsklubbens arrangementer. 
Oplægget viderebringes til Erhvervsklubbens opstartsmøde den 28. marts af CH. 

- Åbent Hus konceptet søndag den 26. marts, fungerede rigtig 
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Godt. Gik ud på, at medlemmer inviterede familie, naboer, venner mv. med til 
arrangementet. 
Konceptet foreslås som en model for Golfens Dag, hvor der efterfølgende spilles 
”Golf med en ikke golfer.” 
Der skal laves et evalueringsmøde med begynderudvalget snarest.  
KEP og CH tager mødet, hvor også Golfens Dag planlægges. 
 
OR forslog, at vi var aktive omkring ”Idræt for sjov” i Brande Hallerne. Or snakker 
med Jesper om ideen. 

- Tilbud fra Verisure Alarmsystemer. Hvis medlemmer tegner en privatalarm gives et  
Kontanttilskud til klubben på 1.000 kr. 
JSK videresender dette til sponsorudvalget, som bedes tage et møde med Verisure om et evt. 
samarbejde og hvad dette indebærer. 
 

 
4. Informationer fra udvalg 

Baneudvalget:      
Grusparkeringen v/bagrummet:  
Nyt grus på. Vi undersøger mulighederne. 
Været rundt på banen med greenkeeperne og udpeget træer til beskæring. Arbejdet er sat i 
gang. 
Der er lavet plejeplan for banen som offentliggøres snarest og helt generelt skal der 
kommunikeres med medlemmerne om arbejder på banen. 
Investeringsplanen fra baneudvalget tages op på næste bestyrelsesmøde. 
IMP tager dette punkt op. 

 
Begynderudvalget: 
Godt i gang med årets aktiviteter i samarbejde med Jesper. 
 
Eliten: 
Starter træning i dag. 
1 herrehold og 1 damehold 
HUSK Brande Open den 7. april. 
 
Juniorer: 
To møder afholdt.  
Arrangement de tre dage op til påske, hvor bedsteforældre kan tage deres børnebørn med ud. 
Christian Mygh vil støtte op omkring evt. samarbejde med skolerne. 
 
Mens Section: 
Mens Section startet op den 23. marts med 30 deltagere (Flot!!!). 
Har fået menuplan for hele sæsonen, hvor menuen er aftalt med Café19, 
hvilket er en kæmpe succes. 
Har indført MobilePay, hvilket gør, at der ikke er kontanter til afregning i 
Café19 torsdage. Kan der laves overførsel? 
MS laver en overførsel i forlængelse af torsdagsmatcherne med angivelse af dato og beløb. 

 
Ladies Section: 
Starter den 28. marts med 9 huller afsluttende med modeshow, regelundervisning og suppe. 
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Der er aftalt tre lektioner med Jesper. 
 
Turneringsudvalget: 
Online betalingssystemet lagt ind på første match. 
Deadline for tilbageførsel af betalt matchfee ved afbud er deadline for tilmelding. 
   

5. Model for økonomisk opfølgning 
- Fremlagt af KEP under økonomien. 

Der udleveres oversigt over hovedtal opgjort på samme måde som revisionen  
gør økonomi op på generalforsamlingen.  
Derudover vedlægges en specificeret opgørelse. 

 
6. Tidspunkt for medlemsmøde 2017 

- Medlemsmøde 29. maj kl. 18.30 – 21.00. 
Planlægges på næste bestyrelsesmøde. 

 
7. Ideer til medlemsrekruttering fra Jørgen Lyhne 

- Der er mange gode ideer i Jørgens forslag. 
Vi tager i første omgang punkterne op omkring: kaffe ved touchskærmen,  
bannere i tomme butiksvinduer i midtbyen, MobilePay generelt og sponseret 
prøvemedlemsskab. 
Sendes til sponsorudvalget. 
AQH laver tilbagemelding til Jørgen omkring drøftelse af punkterne. 
 
 

8. Statusopsamling: 
- Nye teesteder 

Markeringer til 57 og 48 er opsat, 38 sættes op i indeværende uge. 
- Udslagshus 

Søren Grarup og CG har sat af og på onsdag graves ud.  
Beton støbes næste uge og spær kommer uge 16. 
HUSK, at holde rejsegilde for medlemmerne. EJ spørges om information til  
medlemmerne. 

- Ny trappe 
Er igangsat - færdig om ca. 14 dage. 
 

9. Eventuelt 
- Ingen punkter 

 
10. Næste møde 

Onsdag den 3. maj 2017 kl. 17.00 
 
Brande, den 27. marts 2017 
 
Anders Quist Hermann 
Sekretær 
 


