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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
20. august 2018 kl. 17.00 – 21.00 

Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande 
Fremmødte: Jette Skott Kristensen (jsk), Kirsten Egelund Pedersen (kep), Charles Gjørup (cg), Kim Eriksen 
(ke), Carsten Holt (ch), Anders Quist Hermann (aqh) 
Afbud: Bent Andersen (ba) 
 
Cc: Jørgen Lyhne (jl), Aase Klausen (aak) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
- Godkendt.  

Kep har følgende bemærkning: ”Tallene for caféen er maj måneds resultat og ikke perioden 
for 1.1-31.5”  
 

2. Økonomi       
a) Status på medlemsudviklingen pr. 17/8 
- 717 medlemmer / 727 samme periode sidste år 
b) Status greenfee gæster pr. 17/8 
- 392.000 kr. / ca. 400.000 samme periode sidste år 
c) Status på solgte firkløver og MidtVestGolf samt besøgende herfra pr. 17/8 
- Firkløver: 203 solgte ud af 1811 i alt. 

Skønnet indtjening for året: 340.000 kr. 
- MidtVest: 83 solgte ud af 658 i alt. 

Skønnet indtjening for året: 170.000 kr. 
d) Status Café 19 
- Økonomien og driften følges løbende 
e) Økonomi generelt 
- Bestyrelsen forventer, at vi kommer ud med et underskud for 2018. 

Årsagerne er bl.a. faldende indtægter og øgede udgifter til vanding i forbindelse med tørken. 
 

3. Informationer fra formanden     
- Trehøje jubilæum 25/8-18 

Måske cg kan med en ledsager - finder han ud af. Alternativt kan ke måske. 
- DM Paragolf 2019 

BGK er udnævnt som vært. DM foregår den 14. og 15. september 2019. Dagene bookes i 
GolfBox.  
Vi er af DGU inviteret til at overvære årets DM i Dragsholm i september. Måske Kamma 
Bundgaard deltager. 

- Køleanlæg i køkkenet 
Vores fryser og køleskab kan ikke tåle temperaturen i køkkenet, derfor er der monteret 
køleanlæg i køkkenet. 

- Typer af medlemskaber med baggrund i henvendelsen fra DGU (Thomas Maibom) 
Man kan kun være fultidsmedlem, hvis man betaler fuldtidskontingent i klubben. Andet 
strider mod DGU’s regelsæt. 
jsk, kep og cg gennemgår DGU’s regelsæt og sikrer, at vores medlemskaber er i 
overensstemmelse med regelsættet. 

- Nyt foto af klubhuset 
Ellen har taget et billede af klubhuset til hjemmesiden som aqh sætter på Facebook. 
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- Gennemgang af tyverialarm samt automatisk åbning af skydedørene 
jsk har talt med en fra Lund & Erichsen og får udfærdiget et uforpligtende tilbud. 
De giver også tilbud på vores skydedøre. 
aqh vil gerne deltage. 

- Vi mangler en ny industristøvsuger. Skal kunne ”betjene” ca. 1.150 m2 og suge sand op 
mellem fugerne i klinkerne. 
ch undersøger 

 
4. Mødet med Jens Iversen den 8/8-18 

- Aqh og jsk har afholdt møde med Jens Iversen 
- Fint møde i positiv ånd  
- Jens har møde i fonden den 30/8 og skal forinden have et økonomisk overblik, som kan 

medbringes til fonden. Kep sikrer, at dette sendes til Jens i løbet af denne uge.  
 

5. APV 
-  Der er taget hånd om de ting, som er påpeget i APV’en. 
   APV’en skal gennemføres igen senest i 2021.   
 

6. Evaluering banelukninger 
- Oplæg fra Jesper/Lis på en revidering af banelukninger. 
Ladies Section vil regulere i deres blokering af banen. 
Mens Section ser på muligheder. 
Der evalueres på forsøget i Ladies Section, når det er prøvet. 
Bestyrelsen erfarer, at der er nogle spillere, som starter på forskellige huller på banen. 
Henstiller derfor til, at en golfrunde kun påbegyndes fra enten hul 1 eller hul 10. 
 

7. Informationer fra udvalg      
- Baneudvalget: 

• Ret nedslagsmærker op-kampagne 
Aqh udformer en kampagne både til hjemmesiden, klub-i-klubben og Facebook. 

• Pose med topdressing-materiale 
Aqh laver beskrivelse og Erhvervsklubben/sponsorudvalget inddrages. 

- Mens Section: 
Kører som det plejer og godt 
 

- Ladies Section: 
Kører som det plejer og godt 

- Seniorer: 
Ke har holdt møde med dem. 

- Seniorer: 
Ke har holdt møde med dem. 
De efterlyser, at kandidater på valg til generalforsamlingen offentliggøres ved indkaldelsen. 
Sendes der spillere ud onsdage, hvor banen egentlig er blokeret til seniorer, men hvor der 
ikke er ret mange spillere, vil de gerne at det aftales med matchudvalget, inden de slår ud, så 
det kan informeres ud til deltagerne i onsdags matchene inden de går ud. 

- Paragolf: 
Rigtig fin match og god stemning. 

- Sponsor: 
Intet nyt 
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- Erhversklub:  
Claus Lykke ønsker at stoppe som formand for Erhvervsklubben ved generalforsamlingen i 
oktober, men fortsætter gerne i udvalget.  
Finn Mogensen genopstiller ikke til bestyrelsen. 
Arbejder med en afklaring på erhvervsklubbens fremtid. Vi afventer deres september-møde. 

- Begynder: 
Evaluering begynderudvalget 
Tages op på bestyrelsens strategiseminar i oktober. 

- Elite: 
Holdet i 5. division reddede livet på sidste hul i sidste bold på sidste put. 
De andre to hold fik ikke så meget ud af sæsonen. 
Holdende evalueres til afslutning i oktober måned. 

- Juniorudvalget: 
Opgraderet træningen så flere juniorer tilgodeses. 

- Frivillige: 
Vandopsamler lavet ud for køkkenet. 
Malet container ved maskinhuset. 
Træer ved vejen beskæres i samarbejde med lodsejeren i uge 36. 
Bunkerteamet kører godt, vi håber fortsat, der er frivillige nok til opgaven hen over vinteren. 
Repareret bænke rundt omkring på banen. 

- Baneservice: 
Intet nyt 
 

8. Statusopsamling       
- 25-års jubilæum - tidspunkt for fejringen og tovholder for aktiviteterne 

Vi beslutter, at aktiviteterne afholdes i uge 19 (6. maj til 12. maj). 
Aase Klausen bliver tovholder for aktiviteterne omkring jubilæet. 
Det første møde afholdes den 10. september 2018 - her deltager bestyrelsen. Der skal 
drøftes, hvilke udvalg der skal nedsættes, og hvem vi skal inddrage i planlægningen. 

- Uge 29 
Større aktivitet og højere indtægt end foregående år. 
Ser på typen af aktiviteter til næste år. Lis, Jesper og kep tager denne. 
 

9. Medlemsmøde efterår/vinter 2018 
- Afholdes 15. november kl. 19.00     

 
10. Vedtægtsændringer til kommende generalforsamling 

-     Behandles på næste bestyrelsesmøde    
 

11. Dato for generalforsamlingen 2019 
- Datoen fastsættes til tirsdag den 26. februar kl. 19.00 

 
12. Eventuelt 

- Der kommer en kampagne i uge 36+37 fra DGU med ”spil-hurtigt”. Det profilerer vi også på 
hjemmeside etc. 
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13. Næste møder 
Skype for Business-møde med økonomiopfølgning i september. Dato fastsættes snarest. 
 
Planlægningsmøde jubilæum 2019 - den 10. september 2018 kl. 17.00 - 19.00 
Deltagere: bestyrelsen samt suppleanter 
 
Bestyrelsesseminar den 5. oktober 2018 kl. 13.00 
Deltagere: bestyrelsen samt suppleanter 
 
Medlemsmøde den 15. november 2018 kl.19.00 
Deltagere: bestyrelsen samt suppleanter og medlemmer 
 
Næste alm. bestyrelsesmøde er tirsdag den 27. november kl. 17.00. 
 
Referent: Anders Quist Hermann 
 
 


