
 

Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
15. maj 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) 

 
Afbud: Anders Quist Hermann, Carsten Holt 
Referent: Jette Skott Kristensen/ej 
 

1. Jens Iversen og Max Schaumann Thomsen deltager ved punkt 1. 
Præsentation af bestyrelsesmedlemmer samt af repræsentanter fra fonden. 
 
BESLUTNING: 
Max Schaumann Thomsen og Jens Iversen blev forhindret i at deltage. 
Max Schaumann Thomsen deltager i mødet den 24. juni 2019. Jens Iversen er 
forhindret den dag. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 
BESLUTNING: 
Godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
 
BESLUTNING: 
Underskrives på mødet den 24. juni 2019. 
 

4. Økonomi 
a. Økonomi 

Status på medlemsudvikling 
b. Status pr. 1. maj 2019: 710 medlemmer  

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

 
c. Prøvemedlemskaber 

Status pr. 1. maj 2019: 25 prøvemedlemskaber 
Status pr. 1. maj 2018: 12 prøvemedlemskaber 
 

d. Status greenfee gæster - indtægt 
Status pr. 1. maj 2019: 37.675 kr. 
Status pr. 6. marts 2019: 8.300 kr. 
 

e. Status på solgte Firkløver samt besøgende herfra 
Solgte firkløver pr. 1. maj 2019: 201 stk. - antal besøgende: 2.032  
(antal besøgende på samme tid i 2018: 601)  
Solgte firkløver pr. 6. marts 2019: 193 stk. - antal besøgende: 837  



 

 
f. MidtVestGolf samt besøgende herfra  

Solgte MidtVestGolf pr. 1. maj 2019:  83 stk. - antal besøgende: 775 
(antal besøgende samme tid i 2018: 260) 
Solgte MidtVestGolf pr. 6. marts 2019: 76 stk.  
 

g. Status Café 19 
Café 19 er kommet godt i gang. Der afholdes månedlige møder mellem jsk og 
Jette Larsen (kep deltager, når det passer). 
Formålet er at drøfte hverdagen, og hvordan tingene hænger sammen. 
Der arbejdes på ansættelse af en medarbejder, der kan arbejde ca. 20 timer 
ugentligt (inkl. weekendvagter). 
Økonomien: Der er balance i økonomien.  
Opvaskemaskinen er i stykker og skal repareres. Det må forventes, at den skal 
udskiftes i 2020.  
 
BESLUTNING: 
Det stillingsopslag, som er udarbejdet, er inden for nuværende budget. 
Gennemgang af økonomien blev taget til efterretning. 
 
 

h. Økonomi - generelt 
Likviditetsoversigt gennemgås. 
 
Gennemgang af regnskabsrapporten viser, at vi pr. 30. april 2019 følger det 
budget, der er vedtaget. 
Vi har dog fortsat udfordringen med mangel på likvide midler. Det er derfor 
vigtigt, at der er fokus på, hvornår vi har udgifter i driften ift. vores 
kontingentopkrævning. 
 
Usikkerhedspunkter, som vil have indflydelse på økonomien, er bl.a. følgende: 
udgift til opvaskemaskine, usikkerhed om de såede frø vil spire pga. kulde og 
tørke. Der kan komme ekstra udgifter til vand/el, hvis vi oplever en tør 
sommer - allerede nu er der behov for ekstra vanding. Rådgivers råd i 2018 
om ny græssort på green, medfører en øget udgift. PT. testes disse på 4 til 5 
greens.  
Der er brugt ekstra penge på rep. af vandingsanlægget.  
 
Baneservice skal gennemgå maskinparken med fokus på, hvad er det reelle 
behov for maskiner. Er der gl. maskiner, som kan udgå? 
 
Budgettet følges tæt. 
  
Samlede indtægter pr. 1. maj er på kr. 2.220.000 
Samlet budget for 2019 er på 5.136.000 
Samlede udgifter pr. 1. maj er på kr. 1.540.000 
Samlet budget for 2019 er på 4.865.000 



 

 
BESLUTNING: 
Likviditetsoversigt blev gennemgået. 
Regnskabet taget til efterretning. 
 

5. Gavebrev 
Der skal tegnes gavebrev fra 100 forskellige givere, på min. 200 kr., for at vi får 
momslempelse. Markedsføring af ”gavebrevet”. 
 
kep udarbejder udkast til opslag til mødet. 
Planen er, at dette opslag skal offentliggøres på vores hjemmeside, facebook, i 
klubhuset samt sendes til alle medlemmer.  
Endvidere skal opslaget gives til klub i klub og erhvervsklubben. 
 
Status på tegningen af gavebreve: 
Pr. 11. marts har 24 personer tegnet et gavebrev. Der er indbetalt 6.800 kr. 
Pr. 1. maj 2019 har 29 personer tegnet et gavebrev. Der er indbetalt 8.400 kr. 
 
BESLUTNING: 
Udkast blev gennemgået. Der skal rettes til således, at det fremgår, at beløbet er 
fradragsberettiget, og man skal huske at oplyse sit CPR. nr. 
 
Det undersøges, om fradrag fra virksomheder skal oplyses via CVR. nr. (kep). Er dette 
tilfældet, tilrettes brevet. 
Efterfølgende sendes brevet til alle medlemmer. Det offentliggøres på FB og på vores 
hjemmeside samt i klubhuset. 
Der udarbejdes et barometer, som viser, hvor langt vi er kommet ift. målet på de 100 
gavegivere, og som gøres synligt i klubhuset. 
Udover barometer undersøges det, om udviklingen kan synliggøres i klubhuset. Det 
betyder, at jl undersøger ift. 100 bolde, og ep arbejder på at finde en cylinder. 
Vi opfordrer alle til at skabe opmærksomhed på muligheden for at give gavekortet på 
de dage, hvor klub i klub er samlet samt til erhvervsklubben, ifm. matcher ol. 
 

6. Årsplanen for bestyrelsen 
Opgaverne i årsplanen blev gennemgået. 
 
BELSUTNING: 
Blev ikke gennemgået. 
 
 

7. Information fra formanden 
 
Medarbejdersamtaler 
Der indkaldes til MUS-samtaler mellem jsk og de fastansatte medarbejdere i klubben. 
Målet er, at samtalerne er afholdt inden næste bestyrelsesmøde, som er planlagt til 
august 2019. 
 



 

 
Bestyrelsesmatch mod Give 
Bestyrelsen spillede den 10. maj den årlige bestyrelsesmatch mod bestyrelsen fra 
Give. Dette skete i Give, og desværre var vi ikke i stand til at vinde vandrepokalen, så 
den blev i Give. Næste år er det os, der skal invitere til match på vores hjemmebane. 
 
HUSK udvalgsturneringen 
Udvalgsturnering den 14.6. med løbende start fra 13:30. Turneringen er for udvalg og 
frivillige. 
Kep sender en opdateret liste over frivillige til ke ift., hvem der skal inviteres med til 
udvalgsmatchen. 
Ep sender liste til kep over ændringerne i frivilligholdet. 
 

8. Jubilæumsugen - uge 25 
Aase Klausen er udpeget som koordinator/sekretær ifm. jubilæumsaktiviteterne i uge 
25. 
Jubilæumsudvalg som skal have det overordnede ansvar for, at ugen forløber som 
planlagt. 
Udvalget består af Aase Klausen, Jesper Kjeldsen, Kim Eriksen.  
Derudover er der en repræsentant for hver af følgende grupper:  
Mens Section:  Michael Olsen - arrangement torsdag 
Ladies Section: Kirsten Egelund Pedersen - arrangement tirsdag 
Seniorklubben: Kamma Løth - arrangement onsdag med begynderudvalget 
Begynderudvalget: Rune F. Jørgensen - arrangement onsdag med seniorklubben 
Elite/sportsudvalget: Carsten Holt 
Juniorudvalget: Jette Skott Kristensen - fredag eftermiddag ifm. Hedeslaget  
Kommunikation/journalist: Forslag: Erik Lauritzen / Ejgil Jessen Hansen (ikke afklaret) 
jsk har det overordnede ansvar for planlægning af receptionen den 21. juni 2019 
kep har det overordnede ansvar for jubilæumsmatchen og den efterfølgende 
jubilæumsfest. 
 
Status er følgende: 
Ellen Julsgaard har udarbejdet udkast til programmet for uge 25. Programmet sendes 
ud til alle medlemmer. Der laves opslag i klubhuset. 
  
Hvert enkelt udvalg er ansvarlig for afholdelse af egne arrangementer. 
Hvert enkelt udvalg skal selv sørge for at sende invitationen til ”deres” arrangement 
kep har undersøgt reglerne ift. salg af lotteri. Det afgørende er, at lodtrækningen skal 
foregå offentligt. 
 
Ellen Julsgaard har udarbejdet udkast til en Pjece, som beskriver aktiviteterne. 
Disse offentliggøres i klubhuset. 
 
Hovedsponsor til Lotteri er fundet. Det anbefales, at der udarbejdes nummererede 
lodder. Salget starter før uge 25. 
 
 



 

BESLUTNING: 
Programmet blev gennemgået, og ændringer sendes til Ellen Julsgaard. Programmet 
slås op i klubhuset og sendes til alle medlemmer af Ellen Julsgaard. 
Pjecen kan gøres færdig og skal være tilgængelig i klubhuset. 
kep sikrer, at GolfBox ajourføres ift. aktiviteter i uge 25. 
 
Lotteri. 
Kirsten sender ansøgning ift. retten til at afholde lotteri. 
Lodsedler trykkes 25 kr. pr. stk. jubilæumslogo. Hovedsponsor Primo Tours 
5 stk. for 100 kr. 
11 stk. for 200kr. 
 

9. Nyt fra udvalg 
Baneudvalget  
Der er sendt referater ud fra baneudvalgsmøderne. 
 
Mens Section 
Intet 
 
Ladies Section 
Der deltager 25-30 spillere til hver match, inkl. formiddag/eftermiddagshold. 
Der er afholdt pink cup med 49 deltagere - indtægterne er endnu ikke opgjort, men 
der var god købelyst. 
Den 14.5. deltager vi i skovtroldmatchen - pt. er 16 tilmeldt og det er rekord, når vi 
skal spille i Jelling. 
Den 29.6. går årets udflugt til Royal Oak. 
 
Juniorer 
To juniorer er blevet konfirmeret. Der er sendt telegram samt lille gave fra klubben. 
Ved første match i hedeslaget deltog en junior fra Brande og vandt c-rækken. 
Der er planlagt nyt møde i udvalget primo maj 2019. 
 
Seniorer 
Der har været møde med bestyrelsen for seniorudvalget. Det er aftalt, at banen er 
lukket til kl. 11.37, så første ledige tid om onsdagen er 11.45. 
Seniorerne har mulighed for at starte deres onsdagsmatcher fra kl. 8.45. 
 
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. 
 
Vi har lånt 3 biler af Give Golfklub samt 3 biler af Jelling golfklub. Thorkil Sølund har 
udlånt sin golfbil. Disse plus egne biler betyder, at vi har 15 biler til rådighed. 
Der skal aftales transport af bilerne fra og til Give og Jelling Golfklubber. 
 
Information er sendt til alle medlemmer vedr. hjælpere til de to dage. 
 



 

Sponsorudvalget 
Udvalget indkaldes til møde snarest. 
Listen med sponsorer skal ajourføres - Aase Klausen fra sponsorudvalget kontaktes. 
Der mangler ca. 35.000 kr. for, at det budgetterede sponsorindtægter er nået. 
 
Erhvervsklub 
Intet nyt 
 
Begynderudvalget 
Begynderudvalget har besluttet, at der tildeles 3 slag på par3-banen. Tidligere var det 
4, men med baggrund i, at de efterfølgende starter på tee 38, findes 3 ekstra slag 
mere korrekt. 
 
Begynderudvalget har besluttet at spille forskellige spilformer om onsdagen. 
 
Der afholdes jævnligt golf med en ikke golfer. Der er ca. 3-5 nye hver gang, så tiden vil 
vise, om det er den fremtidige vej. 
 
Golfens Dag blev afholdt samtidig med Jespers demodag. Der var ca. 5 uprøvede, som 
efterfølgende spillede golf med en ikke-golfer. 
 
Der var ønske om en præcisering af begynderforløbet i forhold til fremtidigt 
medlemskab, når prøvemedlemmet har gennemført begynderforløbet: 
• Man hører dem, om de vil være medlem.  
• Kontoret opretter dem herefter som fuldtidsmedlem, får tilsendt en faktura, 

og der bestilles DGU-kort. 
• Prisen for medlemskab beregnes forholdsmæssigt i forhold til sæsonen. 

Der gives ikke fradrag på 500 kr. i prisen. 
• Begynderudvalget skal henvise til kontoret, så det er herfra, det nye medlem får 

de ønskede oplysninger. 
• Hvis de ikke ønsker at blive medlem, kan de benytte par3-banen og 

træningsfaciliteterne i den periode prøvemedlemskabet varer. 
 

Elite/danmarksserien 
Afholdelse af Brande Open forløb godt der var 96 deltagere. 
Danmarksseriens første runde spillet. Resultaterne er offentliggjort på Facebook og 
hjemmeside. 
Fremover sendes resultaterne også til Brande Bladet. Ansvarlig Jesper Kjeldsen - jsk 
giver ham besked 
 
Frivillig 
Intet nyt 
 

10. Evt: 
 
Boldopsamler til træningsarealet. Plastholder er bestilt. Leif M. Pedersen udarbejder 
en holder. 



 

 
Boldvaskeren er sat i gang. Opgaven skal fremgå af årsplanen for de opgaver, som er 
placeret hos jl. 
 
Næste møde: mandag den 24. juni 2019 kl. 17.00 - 20.30 
 
Planlagt bestyrelsesmøder i 2019: 
Onsdag den 15. maj 2019 kl. 17.00 - 20.30 (er afholdt) 
Mandag den 24. juni 2019 kl. 17.00 - 20.30 Deltagelse af Max Schaumann Thomsen 
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. 


