
 
  

Dagsorden bestyrelsesmøde Brande Golfklub 11. marts 2019 kl. 17.00 - 21.00 
Brande Golfklub, Nordlundvej 87, 7330 Brande 

Inviterede: Jette Skott Kristensen (jsk), Kirsten Egelund Pedersen (kep), Jørgen Lyhne (jl), Kim 

Eriksen (ke), Else Pedersen (ep), Carsten Holt (ch), Anders Quist Hermann (aqh) 

Cc: Preben Christensen (pc), Jan Madsen (jm) 
___________________________________________________________________________ 

1. Velkommen til de nye i bestyrelsen, orientering om arbejdet i bestyrelsen, herunder 
alle underudvalg og klub-i-klubber. 
 
BESLUTNING: 
jsk bød velkommen til bestyrelsen og gennemgik organisationen 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 
BESLUTNING: 
Godkendt: 
jsk er referat. 
aqh skal gå kl. 18.45 
 

3. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
 
BESLUTNING: 
Godkendt 
 

4. Økonomi 
a. Økonomi 

Status på medlemsudvikling 
status pr. 6. marts 2019: 700 medlemmer 
status pr. oktober 2018: 724 medlemmer 

 
b. Status greenfeegæster 

status pr. 6. marts 2019: 8.300 gæster 
status pr. 4. marts 2018: 1.850 gæster 

 
c. Status på solgte Firkløver og MidtVestGolf samt besøgende herfra 

Solgte firkløver pr. 6. marts 2019: 193 stk. - antal besøgende: 837 
Solgte MidtVestGolf pr. 6. marts 2019: 76 stk. - antal besøgende ikke indberettet 

 
d. Status Café 19 

Jette Larsen er ansat pr. 1. april 2019. Jette tager kontakt til de gæster, som skal 
afholde konfirmation for at få aftalt menu. Derudover vil der blive afholdt møder for 
at give information om driften i Café 19. 

 
e. Økonomi - generelt 

Likviditetsoversigt blev gennemgået. 



 
  

 
5. Information fra formanden 

Møder I 2019 - bestyrelsen: På disse møder deltager bestyrelsen (excl. suppleanter) 
Onsdag den 15. maj 2019 kl. 17.00 - 20.30 
Mandag den 24. juni 2019 kl. 17.00 - 20.30 
Onsdag den 28. august 2019 kl. 17.00 - 20.30 
Mandag den 21. oktober 2019 kl. 17.00 - 20.30 
Mandag den 16. december 2019 kl. 17.00 - 20.30 
 

BESLUTNING: 
Godkendt. 
aqh sender invitationer til møderne 

 
Møder i 2019 - forretningsudvalget: På disse møder deltager formanden, 
næstformanden, kasserer, golfmanager samt ad hoc baneudvalgsformanden 
Mandag den 8. april 2019 kl. 19.15 - 20.45 
Mandag den 6. maj 2019 kl. 19.15 - 20.45 
Lørdag den 15. juni 2019 kl. 9.00 - 10.30 
Mandag den 12. august 2019 kl. 19.15 - 20.45 
Mandag den 9. september 2019 kl. 19.45 - 20.45 
Mandag den 7. oktober 2019 kl. 19.45 - 20.45 
Mandag den 11. november 2019 kl. 19.45 - 20.45 
Mandag den 9. december 2019 kl. 19.45 - 20.45 
 
BESLUTNING: 
Godkendt. 
aqh sender invitationer til møderne. 
 

Gavebrev 
Der skal tegnes gavebrev fra 100 forskellige givere på min. 200 kr., for at vi får 
momslempelse. 
Markedsføring af ”gavebrevet”. 
Bestyrelsen bedes komme med forslag til, hvordan vi kan markedsføre gavebrevet. 
Forslagene drøftes på det kommende møde i forretningsudvalget. 
 
BESLUTNING: 
Markedsføring skal ske via direkte kontakt til medlemmerne, via hjemmesiden, 
facebook. Direkte markedsføring ift. klub i klub.  
Der er opbakning til, at forretningsudvalget sætter flere tiltag i gang. 
 
Pr. 11. marts har 24 personer tegnet et gavebrev. Der er indbetalt 6.800,- kr. 
 

6. Opsamling fra generalforsamlingen. 
 
BESLUTNING: 
Generalforsamlingen forløb godt.  



 
  

Beretning samt referat fra generalforsamlingen er offentliggjort på Brande Golfklubs 
hjemmeside. 
 

7. Forretningsplan for Bestyrelsen (findes på hjemmesiden) 
Skal der ændres i forretningsorden efter konstitueringen af den nye bestyrelse? 
 
BESLUTNING: 
Der ændres i forretningsudvalget, således at Golfmanager ikke deltager i 
bestyrelsesmøderne. Golfmanager deltager i alle forretningsudvalgsmøderne. 
 

8. Årsplan for bestyrelsen 
- Gennemgang af årsplanen og de opgaver som er placeret. 
- Skal der reguleres i denne, og skal der nye opgaver ind. 
 
BESLUTNING: 
Årsplanen godkendes, som den ligger. Årsplanen vil være et levende dokument, som 
tilrettes ift. de opgaver, der skal løses. 
 

9. Jubilæumsuge i uge 25 
Aase Klausen er udpeget som koordinator/sekretær ifm. jubilæumsaktiviteterne i uge 
25. 
 
Bestyrelsen skal nedsætte et jubilæumsudvalg, som skal have det overordnede 
ansvar for, at ugen forløber som planlagt. 
 
BESLUTNING: 
Udvalget består af Aase Klausen, Jesper Kjeldsen, Kim Eriksen. Derudover vælges  
en repræsentant fra mens section:  ? - arrangement torsdag 
en repræsentant fra ladies section: Kirsten Egelund Pedersen - arrangement tirsdag 
en repræsentant fra seniorklubben: ? - arrangement onsdag med begynderudvalget 
en repræsentant fra begynderudvalget: ? - arrangement onsdag med seniorklubben 
en repræsentant fra elite/sportsudvalget: ? - arrangement mandag med 
juniorudvalget 
Juniorudvalget: Jette Skott Kristensen - arrangement mandag med 
elite/sponsorudvalget samt fredag eftermiddag ifm. Hedeslaget  
Kommunikation/journalist: ? - Der skal findes et medlem/person, som kan stå for den 
kommunikative ift. arrangementet: jsk og kep arbejder med dette. 
jsk har det overordnede ansvar for planlægning af receptionen den 21. juni 2019. 
kep har det overordnede ansvar for jubilæumsmatchen og den efterfølgende 
jubilæumsfest. 
Ke hjælper Aase Klausen ift., hvem der skal indkaldes fra de enkelte ansvarsområder 
samt ift. indkaldelse til møde med udvalget. Formålet er at få overblik over aktiviteter 
og få udarbejdet en pjece/opslag som viser og beskriver aktiviteterne i uge 25. 
 
kep skal undersøge reglerne ift. salg af lotteri. 



 
  

 
 

10. Nyt fra udvalg 
Baneudvalget  
Mandskabet på plads for 2019 - Lars, Allan + en sæsonmedarbejder 
Mens section 
Starter 21. marts. Mad er aftalt, så håber, vi har at banen åbner helt op inden 
Juniorer 
Der er afholdt møde den 5. marts 2019. 
Planen for 2019 er ved at være klar. 
Der afholdes info/forældremøde søndag den 24. marts 2019. 
Fredag den 21. juni søger udvalget om at afholde ”finalen” i Hedeslag - match mellem 
Aaskov, Give og Brande (dette er jubilæumsugen). 
Udvalget vil tilbyde overnatning til spillerne fra fredag til lørdag. 
Der afholdes klubmesterskab for vores mikro søndag den 1. september 2019 på par3-
banen. De vil dermed deltage i kåringen af alle klubmestre 2019. 
 
Paragolf 
Udvalget arbejder på planlægning af DM i paragolf den 14. og 15. september 2019. 
Der skal stilles 15 biler til rådighed samt ca. 50 hjælpere. 
Sponsorudvalget 
Der er udarbejdet samlet oversigt over sponsortyper i Brande Golfklub. 
Sponsorpakkerne fordelt på 5 kategorier: 
1) Platin/Albatros-sponsorater 
2) Guld/Eagle-sponsorer 
3) Sølv/Birdie-sponsorer 
4) Bronze/Par-sponsorer 
5) Mini-sponsorater 
Der udarbejdes skabeloner til de enkelte sponsorkategorier. 
Erhvervsklub 
Har afholdt det første møde, som var et virksomhedsbesøg hos Welcon A/S 
Begynderudvalget 
Der har været afholdt begynderudvalgsmøde 6. marts 2019. 
Udvalget er godt i gang med arbejdet i de nyetablerede underudvalg. 
Elite/Danmarksserien 
Der har været afholdt opstartemøde med god deltagelse. 
Frivillige 
ke informerede om, at Jette Larsen, Café 19, bliver tovholder for rengøringsteamet i  
klubhuset. Ke har kontakten til Jette Larsen ift. planlægning og det videre forløb. 
 

11. Evt: 
 

12. Næste møde er onsdag den 15. maj 2019 kl. 17.00 
 
Referent: Jette Skott Kristensen/ej 


