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Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde Brande Golfklub (Virtuelt) 

8. april 2020 kl. 19.00 - 21.00 
Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande 

 
Inviterede: Jette Skott Kristensen (jsk), Kirsten Egelund Pedersen (kep), Preben Christensen (pc), Kim Eriksen (ke), 
Else Pedersen (ep), Carsten Holt (ch), Anders Quist Hermann (aqh) 
Cc: Jan Madsen (jm) 

___________________________________________________________________________________ 
 

1. Forlængelse lukning frem til den 10. maj skal meldes ud - aktiviteter skal aflyses i Ladies, 
mens, senior, elite, junior og begynder samt erhvervsklub 
- DGU kommer med ny melding senest 14. april. Vi afventer dette og følger DGUs 

anbefalinger. 
Vores samarbejdsklubber drøfter løbende forskellige problemstillinger, men det virker 
umiddelbart som om, at der er konsensus for at følge samme retningslinjer. 
Dejbjerg ændrer til starttider hvert 8. minut, men vi fortsætter med 10 minutter mellem 
starttider frem til og med 14. april. 
Bestyrelsen mødes kort igen, når der kommer en ny melding fra DGU.  

 

2. Mulighed for at Jesper kan åbne shoppen og tilbyde træningstimer - privat virksomhed. 
- Der laves aftale med Jesper ift. hans muligheder for at åbne for egen virksomhed. 

  
3. Bilerne til klubhuset 

Aftale om bilerne retur til klubhuset og opsætning af strømforsyning 
- Hvis bilerne fortsat må stå hos Ib, så gør vi det. 

Omkring 8.-9. maj flyttes bilerne ud i klubben, men må ikke benyttes, før DGU ændrer 
deres anbefalinger. 
KE snakker med Ib og Alfred. 
  

4. Anskaffelse til terrassen sættes i bero 
- Taget til efterretning. 

Vi venter pga. situationen. 

  
5. Hjælpepakke til foreninger 

Nyt om mulighederne v/Kirsten 
- Vi er godkendt til lønrefusion. Pengene kommer snarest, men vi kan komme til at skulle 

tilbagebetale en del af dem, hvis medarbejderne ikke forbliver hjemsendt til 9. juni. 
Måske kan vi få refusion for tabt omsætning. Vi afventer, at vejledningen kommer. 

 

6. Turneringsplan er tilrettet efter aflysninger i april. 
Turnering 17. maj aflyses nu? 
- Turneringsplanen er tilpasset. 

Jespers åbningsmatch er flyttet til 4. oktober (mangler at blive rettet til i turneringsplanen). 
- Turneringen 17. maj vurderer vi på, når vi er klogere på forsamlingsforbud (senest omkring 

10. maj). 
KEP orienterer Royal Unibrew om dette! 

- Der mangler sponsor til matchen ”Slaget om Brande”, som vi normalt selv sponserer. 
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7. Generalforsamlingen 26. Maj 
Hvad er alternativet, hvis vi ikke kan afholde fysisk generalforsamling? 
- JSK har i dag talt med Jens Møller. 

Vi vurderer omkring Generalforsamlingen senest 10. maj. 
Generalforsamlingen skal varsles 14 dg. før afholdelse. Vi afventer senest mulige dato for 
dette for at følge situationen. 
AQH sikrer, at fristen overholdes. 
 

8. Evt. 
- Vores boldvasker er forsvundet sporløst. KE har kontakt med Oliver, og han forsøger at 

finde den. 

- Oprydningsdagen er aflyst. Der kommer en ny dag senere på året. 

 

 

Brande, den 8. april 2020 
 

 
Anders Quist Hermann 
Referent  


