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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
9. marts 2020 kl. 17.00 - 20.30 

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) 
 
Jens Iversen, Max Schaumann Thomsen og Hans Peter Ingvorsen (HP - ny chefgreenkeeper) deltager fra start. 
___________________________________________________________________________________ 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
- Godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt 
 

3. Maskinanskaffelser 2020 & HPs iagttagelser på banen 
- Vi er ved at handle to nye maskiner hjem til greenkeeperne. 

Det drejer sig om en traktor og en efterløber for tilsammen ca.  
435.000 kr. inkl. moms. Maskinerne erstatter investering de næste 8-10 år 
på roughklipper, fairwayklipper, semi-roughklipper (som tilsammen udgør 
ca. 1.950.000 kr. i investering de kommende 2-4 år.) 
Alene sidste år brugte vi over 80.000 kr. i reparationer på roughklipper. 
HP fortalte, hvorfor investeringen her giver god mening, hvilket bestyrelsen bakkede op om. 
 

- HP vil fremlægge sit førstehåndsindtryk af banen samt planer. 
Efter en kort fortælling om førstehåndsindtrykket, foreslog AQH, at greenkeeperen et par 
gange om året får foretræde for bestyrelsen. Dette kunne også gælde det øvrige faste 
personale. 
God idé, det gennemfører vi fremover. 
Det blev aftalt mellem Jens Iversen og HP, at vi inviterer Jens Iversen med på en rundtur på 
banen, hvor HP fremlægger sine iagttagelser. 
HP bliver desuden inviteret med til en gennemgang af beplantningen sammen med 
skovfogeden. 
 

4. Generalforsamling       
-     Godkendelse af budget ift. det afsluttede regnskab 
Budgettet for 2020 udviser et overskud før hensættelser og afskrivninger på 10.000 kr. og et 
underskud efter hensættelser og afskrivninger på 248.000 kr. 

 
 

5. Driving Range       
- Skal Jubilæumspengene fra 2019 bruges til indkøb af nye måtter?  

Anbefales af formanden. 
Nye måtter koster 32.000 kr. til hele rangen. De gamle kan gemmes og lægges ud om 
vinteren, så holder de andre længere. 
Nye måtter bestilles bl.a. finansieret via gavebreve og sponsorater. 
Der kunne også sættes sponsorskilt på ”boldholderen” på måtterne - JSK undersøger. 
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6. Status på aktivitetsplaner     
- Status på de opgaver, som er uddelegeret. 

Punkter og aktioner blev gennemgået og aftalt. 
 

7. Golfspilleren i centrum      
- Skal vi fortsætte med dette modul? 

Der er stemning for at fortsætte med golfspilleren i centrum, og opfølgning skal ske på alle 
bestyrelsesmøder som fast punkt. 
 

8. Informationer fra formanden      
- Vi er blevet kontaktet af Brande Højskole for at høre, om vi evt. kunne lave en  

aftale om et golffag? 
Jette og Jesper har drøftet mulighederne. Der drøftes videre med Højskolen. 
De kører det selv - måske med hjælp fra begynderudvalget. Vi kontakter højskolen igen. 

- Nyhedsbrev: Der udsendes et kort nyhedsbrev til medlemmerne med velkomst 
til 2020 sæsonen 
Jsk har lavet udkast til nyhedsbrevet, som rundsendes til bestyrelsen. 

- Der er udarbejdet en vision og mission samt en organisationsbeskrivelse for Brande Golfklub.  
Denne forelægges Fonden. 

- DGU kommer tirsdag den 10. marts kl. 17.00 og fortæller om, hvilke muligheder DGU kan 
tilbyde klubben. 

- Jespers ugeplan på timer er forelagt bestyrelsen. 
 

9. Eventuelt       
- COVID-19: Retningslinjer for afholdelse af idrætsarrangementer. 

Der udsendes en mail, hvor det indskærpes, at reglerne og retningslinjerne fra 
sundhedsstyrelsen skal overholdes.  
Vi stiller håndsprit frem ved tilmeldingsbordene. 

- Der sættes gang i gavebreve 2020 på generalforsamlingen. 
- EDGA (European Disabled Golf Association) Match Midtjylland: Peter Møller og Kamma 

Bundgaard har fremsat ønske om, at Brande arrangerer denne Paragolf-turnering. 
kep undersøger kort nærmere, hvad det reelt går ud på. 
 

 
 Brande, den 9. marts 2020 
 

 
Anders Quist Hermann 
Referent 

 


