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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
18. februar 2019 kl. 17.00 - 21.00 

Brande Golfklub, Klubhuset 
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: Jørgen Lyhne (jl), Aase Klausen (aak) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

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

 
2. Økonomi        

a) Status på medlemsudviklingen pr. 17/2-19 
- 705 medlemmer (-10 ift. samme tid sidste år) 

Kontoret er pt. i gang med at rykke medlemmer i restance. 
b) Status på solgte firkløver og MidtVest Golf 

- Firkløver: 194 solgte 
- MidtVest:  73 solgte 

c) Status Café 19 
- Gerda holder skansen hen over vinteren. 

Der afholdes samtaler med kandidater til caféleder-stillingen i løbet af februar. 
Vi forventer at have en ny caféleder ansat ultimo februar. 

d) Økonomi generelt 
- Regnskabstal for 2018 og budget for 2019 offentliggøres på generalforsamlingen. 

 
3. Informationer fra formanden      

a. Forretningsorden for Brande Golfklub 
Der er udarbejdet en forretningsorden til Brande Golfklub. Bestyrelsen gennemgik 
forretningsordenen på møde den 21. januar 2019, hvor den blev godkendt. 
Forretningsordenen træder i kraft efter generalforsamlingen den 26. februar 2019. 
Bestyrelsen skal underskrive forretningsordenen. 

- Deadlines for indlevering af punkter til bestyrelsesmøder ændres fra en uge før mødet til  
10 dage før mødet. 
Med denne ændring er forretningsordenen underskrevet af en samlet bestyrelse. 

b. Samarbejdsaftale med Faaborg Golfklub 
Der er indgået samarbejdsaftale med Faaborg Golfklub. Fuldtidsmedlemmer i de to 
klubber kan besøge hinanden med en greenfee på 200,- kr. pr. dag ordningen gælder for 
2019 

c. Der er udarbejdet samarbejdsaftale med Erhvervsklubben Brande Golfklub for 2019. 
Sponsordagen i august afholdes i samarbejde mellem Erhvervsklubben og Brande 
Golfklub. 

d. Kontoret søger om momskompensation. Dette sker i henhold til muligheder i 
Finansloven.  
Hvis klubben modtager 100 donationer af min. 200 kr. (gælder både medlemmer og ikke 
medlemmer) kan klubben få refunderet dele af momsudgiften). 
Der orienteres om dette på generalforsamlingen samt i august 2019. 
De indkomne midler går til forbedringsforslag fra ”Golfspilleren i Centrum” - i dette 
tilfælde at skabe hyggemiljø på terrassen. 
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Kontoret sørger for, at blanketter er klargjorte til generalforsamlingen, hvor det bliver 
muligt at indbetale donationer. 
Indbetalte donationer kan trækkes fra i SKAT. 
 

4. Generalforsamlingen      

a. Gennemgang af regnskab 2018 og budget 2019 
Regnskabet taget til efterretning. 
Udkast til budget for 2019 gennemgået og godkendt. 

b. Beretning for 2018 - udkast gennemgås 
c. Forplejning til generalforsamlingen - Gerda Sig møder og gør klar 
d. Praktiske punkter (afstemningssedler, tryk regnskab og budget) 
e. Sekretær: Aase Klausen spørges af kep. 
f. Dirigent: Bestyrelsens forslag er Jens Møller 
g. Indstilling nye bestyrelsesmedlemmer: 

Bestyrelsen undersøger eventuelle kandidatmuligheder. 
h. Suppleanter til bestyrelsen: 

 Bestyrelsen undersøger eventuelle kandidatmuligheder. 
i. Indstilling revisor: Bestyrelsen forslår genvalg til Partner Revision 

Indstilling revisor suppleant: Bestyrelsen forslår genvalg til Peder Holt ApS 
 

5. Oprydningsdag lørdag den 23. marts 2019 

Opslag om oprydningsdagen klargøres til generalforsamlingen. 
Bestyrelsen planlægger, hvem der er tovholder på de forskellige opgaver. 
aqh, kep og ke laver program for dagen. 

jsk spørger Ellen Julsgaard om udfærdigelse af opslag. 

 

6. Skal der planlægges gennemgang i brugen af Hjertestarter samt førstehjælp for   
medlemmerne af Brande Golfklub. 
- Der har tidligere været gennemgang af hjertestarterne samt førstehjælp for medlemmerne af 

Brande Golfklub.  
Undersøges om dette kan gennemføres uden beregning. 
Bestyrelsen skal træffe beslutning, om vi skal udbyde et eller to forløb. 
Ke spørger seniorklubben, om de har planer om noget, ellers arrangerer bestyrelsen. 

 
7. Nyt fra udvalg       

- Baneudvalget: 
Markeringer ændres på banen til sæsonstart. 
Oprydningsdag den 23/3. Baneudvalget planlægger aktiviteterne på banen. 
aqh indkalder til baneudvalgsmøde. 

- Mens Section: 
Har afholdt opstartsmøde. Opstart 21/3. 
Generalforsamlingen i MS har besluttet at tilbyde medlemskab til spillere fra 18 år mod hidtil 
21 år. 

- Ladies Section: 
Intet at berette 

- Seniorer: 
Intet at berette 

- Paragolf: 
Intet at berette 
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- Sponsor: 

De sponsorkontrakter som skulle genforhandles i 2019, er stort set på plads. 
Der er enkelte sponsorer, som ikke ønsker at gentegne. Den endelige opgørelse over 
sponsoraterne, er endnu ikke opgjort. 

- Erhversklub: 
Intet at berette 

- Begynder: 
Referat fra begynderudvalgsmøde udleveret til bestyrelsen. 
Bestyrelsen bakker op om begynderudvalgets forslag gående på, at seniorklubben afskaffer 
handicapbegrænsningen. 
Ke snakker med seniorklubben herom. 
Der laves golf med en ikke golfer flere gange hen over sæsonen. 

- Elite: 
- Frivillige: 

Intet at berette 
- Baneservice: 

Intet at berette 
 

8. Eventuelt 
- Henvendelse fra Firmafodbold, om vi vil sponsere nogle præmier. 

Vi sponserer præmier til besøg på Par3-banen (6 gange prøvespil for 3 personer). 
 

9. Næste møde 
Generalforsamlingen - bestyrelsen mødes kl. 17.00. 

 
 
Anders Quist Hermann 
Sekretær      


