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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
24. juni 2019 kl. 17.00 - 20.30 
Brande Golfklub, Klubhuset 

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. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Beslutning: Godkendt uden kommentarer 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: Dagsorden godkendt 
 

3. Økonomi    
a) Budget og regnskab skal gennemgås.  

Regnskabet blev gennemgået. 
Vi har en stram økonomi, som gør det nødvendigt at stoppe alle investeringer. 
Derudover ser bestyrelsen på konkrete tiltag, som er nødvendige for at forbedre vores likviditet. 

 
I 2019 
Opkrævningen af kontingent: 
Det skal afklares, om opkrævningen for første rate skal ændres til 1. bankdag i december måned i 
stedet for 1. bankdag i januar måned. 
Opkrævningen for anden rate skal ændres fra 1. bankdag i juli måned til første bankdag i juni 
måned. 
Foretage opkrævning en gang årligt. 
Disse punkter skal afklares på bestyrelsesmøde i august. 

 
Kontingent indtægterne ser ud til at holde ift. budgettet. 
Der er en lille stigning i medlemsantallet. 

 
Jubilæumslotteriet giver et pænt overskud. 
Det endelige regnskab vil være opgjort til bestyrelsesmødet i august. 

 
Cafe19. 
På nuværende tidspunkt hviler det i sig selv, men der skal skabes et overskud over de kommende 
måneder. Dette skal dække lønudgiften i lavsæson. 

 
Der er fortsat stor opmærksomhed på alle driftskonti. 
Dette betyder bl.a., at alle indkøbsaftaler skal gennemgås. 

 
Sponsor. 
Der er på nuværende tidspunkt en mindre indtægt på sponsorater på 35.000 kr.  
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- Der skal laves kampagne omkring gavebrev (muligheden for momsfritagelse). 

Beslutning: 

KEP har ansvaret og tager kontakt til Ellen. 
 

b) Forventede besparelser på alarm og telefoni 
Alarm koster ca. 11.500 p.a. + diverse tilkald (1000 kr. pr. gang. Der er ca. 5 udrykninger om 
året) 
Telefoni: Vi betaler 8.000 kr. om året til TDC. 
Mobil: Vi betaler Lars og Café19’s mobil samt Lars’ 3 internet i maskinhuset. 
 
Beslutning:  
Jette og Anders kigger omkostningerne igennem og foretager de nødvendige tiltag til at 
optimere løsningerne. 
 

c) Drøftelse af yderligere reduktion på driftskonti 
Beslutning: 

Forretningsudvalget skal gennemgå alle konti igen og komme med udkast til reduktioner. 
 

4. Ny sponsoraftale skal tegnes på drikkevarer leveret til Café 19 
Bestyrelsen skal træffe afgørelse om, hvem der skal gennemføre denne forhandling. 
 
Beslutning: 
CH+EP sætter sig ind i aftalen og genforhandler denne, enten med eksisterende eller ny 
leverandør. 
KEP fremsender kontrakten på mail til de to. 
 

5. Afholdelse af en besøgsdag for alle borgere i Brande og omregn i anledning af vores 25-års 
jubilæum 

Invitationen offentliggøres i Brande Bladet og sendes til foreninger herunder bl.a. 
Ældresagen, Billardklubben, Skytteforeningen, Diabetesforeningen ol. 
Forslag en søndag i august. 
 
Beslutning: 
I første omgang sender vi invitation til udvalgte foreninger. 
Vi finder en fredag, hvor Ældresagen, Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse inviteres 
ud til et lukket ”Golf med en ikke golfer-arrangement”. 
Der sendes invitation ud og afsluttes med et lille traktement i Café 19. 
KEP laver udkast og sender til Ellen. 
 

6. Eventuelt 
Intet 


