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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
6. februar 2018 kl. 17.00 - 22.00 

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) 
 
Cc: Ole Rahbek (or) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde   
Godkendt 
 

2. Økonomi     
a) Status på medlemsudviklingen 

Pr. 30/1-18: 745 medlemmer (+14 ift. sidste år). 
 

b) Status greenfee gæster 
Pr. 26/1-18: Greenfee indtægter på 521.000 kr. 
 

c) Status på solgte firkløver og MidtVestGolf samt besøgende herfra 
Firkløver: Solgt i BGK - 192 stk. 
MidtVestGolf: Solgt i BGK - 70 stk. 
Samlede indtægter fra samarbejdet skønnes til ca. 597.000 kr.  

 
d) Status Café 19 

Café 19 kommer ud med et mindre underskud efter afskrivninger, for 2017. 
 

e) Økonomi generelt 
- Regnskabet for 2017 udviser på nuværende tidspunkt et overskud på ca. 90.000 kr. efter 

renter og afskrivninger 
 

3. Informationer fra formanden   
- Kursus i hjertestarter/førstehjælp 

KEP undersøger kontraktvilkår omkring hjertestartere. 
JSK kontakter Frank Pedersen og udveksler erfaringer om tidligere tiltag. 

- Bravo Tours har udsendt materiale, hvor der kan vindes fribilletter til Ferie for Alle i Herning. 
Lis får opgaven med at tilmelde os og jsk laver facebook konkurrencen. 

- Sponsoraftaler: Der kommer en tavle op i foyeren og er klar til generalforsamlingen. 
Parsponsorer bliver muligvis lavet som en roll-up løsning. 

- Vi er tilmeldt Golfens Dag. 
- Program for oprydningsdag flyttes til den 17/3 (NY DATO). OBS på at der på 

frivillighedsmødet er meldt en anden dato ud nemlig den 24. marts 2018 - men denne dag 
aflyses. Jsk beder Ellen om sidste års udkast. 

- Åbent Hus den 25. marts. Begynderudvalget er en del af arrangementet. Derudover deltager 
ch i planlægningen fra bestyrelsen. Program fra 2017 benyttes som udgangspunkt for dagen. 

- Ny sponsoraftale indgået med Bravo Tours fra august 2018. 
Vi skal have udfærdiget materiale når der kommer Street Art igen. Kep og jsk arbejder videre 
med dette. 
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- Vi skal lave noget fokus på Brande Golfklub i forbindelse med Made in Denmark i Silkeborg. 
Der nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af jsk, kep og Jan Holm, som laver et udkast, der 
kan benyttes af Turistkontorerne. Skal afklares rimelig hurtigt. 

 
4. Brande Golfklub som samfundstjenestested, forespørgsel fra kriminalforsorgen 

- Vi tilmelder os, da vi selv afgør om vi vil benytte muligheden. 
 

5. Hvordan skal vi håndtere bogføring mv. af gavekort udleveret af Sponsorudvalget 
- Der modregnes i sponsorindtægten, når gavekort i forbindelse med  

sponsorater indløses. 
 

6. Opsamlinger fra frivillighedsmødet   
- Ca. 35 tilmeldte. Der er fordelt mange opgaver på mange frivillige, hvilket er  

rigtig dejligt. 
Dagligdagsgruppen (seniorer) har brainstormet på opgaver og har en række ønsker til udstyr, 
påklædning, buggys mv.  
Ke og ba tager et møde med dem om koordinering. 
Der skal arbejdes på, at få flere til arbejdet på selve banen. 

 
7. Deltagelse i 360 graders netværksforum 

- Vi takker pænt nej tak 
 

8. Bagrum og skabe - skal der investeres i tilpasninger? 
- Vi har i alt 20 skabe der ikke er lejet ud i den kommende sæson. 

Vi får tilbagemeldinger på, at der mangler el-skabe og størrelsen af skabe ikke passer med 
behovet. 
kep og ba kikker på muligheden for at indrette juniorbagrummet til noget konstruktivt. 

  
9. Generalforsamling 2018      

Gennemgang af punkter til generalforsamlingen. 
Der er ikke kommet nogle forslag til behandling på generalforsamlingen. 

 
10. Informationer fra udvalg 

- Paragolf: Afholdt møde, matchen flyttes til kl. 13.00 
Buggypris nedsættes til 100 kr. men der søges sponsorstøtte til dette  

- Baneudvalget: Nye fortrykte scorekort gjort klar til tryk 
- Mens Section: Vil kontakte begynderudvalget om at sponsere en onsdagsmatch 

BGK stiller med tre hold i Danmarksturneringen i år. 1 damehold og to herrehold. 
- Ladies Section: Sæsonen er planlagt med nye spændende tiltag. 

 
11. Statusopsamling       

- Håndteringen af afskaffelse af årsmærker 
Vejledning vil blive udarbejdet og udleveret til alle baneservice folk. Heraf vil procedure 
fremgå. 
Bagmærke har vi ikke mange af længere. Disse er sponseret af Ejner Hessel. 
Skal vi fremadrettet have disse bagmærker? Tages op på næste bestyrelsesmøde.  
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- Frivillighedsgruppers og klub-i-klubbers brug af Café 19 
Kep har udfærdiget retningslinjer. Tages op på næste bestyrelsesmøde. 

- UdslagsHusByggeUdvalget: Strøm trækkes i næste uge, vand laves når vejret tillader dette.
   

12. Eventuelt       
Jan Holm fra Caféen: 
- Jan deltog i spisningen på bestyrelsesmødet for at hilse på bestyrelsen 

 
13. Næste møde       

Generalforsamlingen den 20. februar kl. 17.30. 
Næste bestyrelsesmøde den 6. marts kl. 17.00 
 
Brande, den 6. februar 2018 
 
 
Anders Quist Hermann 
Sekretær 


