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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
20. januar 2020 kl. 17.00 - 22.30 

KMC, Herningvej 60, 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. Godkendelse af referat fra sidste møde 
- Godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsordenen 

- Godkendt 
 

3. Økonomi     
- Økonomi og medlemstal pr. 9/1-2020 gennemgås 

Medlemmer i alt:  
709 (+4 ift. samme periode sidste år) 
heraf bl.a.: 458 seniorer, 12 juniorer, 13 ynglinge, 99 flex 
Firkløver: 205 solgte / 34% af alle runder i BGK / Skønnet indtægt på 415.000 kr. 
MidtVest: 82 solgte / 2052 runder i BGK / Skønnet indtægt på 135.000 kr. 
Øvrige greenfee indtægter forventes til godt 500.000 kr. 
Regnskab: 
Regnskabet forventes at udvise et mindre overskud før renter og afskrivninger 
Regnskabet forventes at udvise et underskud efter renter og afskrivninger. 

 
- Budget 2020 til fremlæggelse på generalforsamlingen 
- Budgetoplægget blev gennemgået af kep. 

 

4. Fra Formanden 
- Ændring i bestyrelsen. 

Jørgen Christian Lyhne er trådt ud af bestyrelsen. 
Som 1. suppleant indtræder Preben Christensen indtil generalforsamlingen 2021.  
Preben får ansvaret for Golfspilleren i Centrum og statistikker på GolfBox foreløbig indtil 
generalforsamlingen. 
Knud Erik Pedersen er tilknyttet som vicevært frem til 1. april 2020. Umiddelbart efter 
generalforsamlingen skal afklares, hvordan funktionen skal varetages fremover. 
 

- Der skal vælges ny kontaktperson til seniorklubben 
Frem til generalforsamlingen er ke bestyrelsens kontakt til seniorklubben. - Kamma Løth er 
orienteret. 
Der er aftalt statusmøde med seniorklubben i februar. 
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- Information fra mødet mellem Jens Iversen og Max Schaumann Thomsen 
Flerårigt budget og maskininvesteringer fremlagt.  
Fonden diskuterer oplæg til ny aftale på næste møde i fonden. 
 

- Ændring af opkrævningstidspunkt 2. rate 2020 
Bestyrelsen skal træffe beslutning om ændrede betalingstermin for 2. rate af kontingentet 
Det indstilles at 2. rate opkræves med betaling sidste bankdag i juni i stedet for som i dag primo 
juli md. 
Vi ændrer ikke på opkrævningstidspunkt i 2020. 
 

- Udarbejdelse af program for bestyrelsesseminardagen den 1. februar 2020. 
Inviterede: bestyrelsen samt Lis, Jesper og Jette Larsen (afbud fra Jette L. og Else) 
Temaet er ”Rekruttering og fastholdelse”. 

 

- Nyhedsbrev 1 - 2020 
Der skal udarbejdes nyhedsbrev, som kan udsendes ultimo februar eller i forbindelse med 
generalforsamlingen. 
Der skal bl.a. informeres om aktiviteter i 2020, planlagte turneringer og øvrige aktiviteter. 
 

- Investeringer af midler ifm. indbetaling af gavebreve i 2019 
Jsk har fundet tegninger på et tidligere udarbejdet oplæg. 
Jsk og ep arbejder videre med forskønnelsen af udearealet v/Klubhuset. 

 
5. Opfølgning på ansvarspunkter fra sidste møde. 

- Ansvarslisten blev gennemgået og de punkter, der endnu ikke var status på, fik ny deadline. 
 

6. Spillere udefra til matcher 
Hvad gør vi med spillere fra andre klubber, som gang på gang kommer til matcher og 
laver mange point. Kan de tvangsreguleres? Kan også gælde BGK spillere. 

- Vi skal kontakte hjemmeklubben for de spillere, hvor handicappet gennem en periode 
synes urealistisk og søge en løsning den vej igennem. 

- Turneringsudvalget har opgaven med at tage fat i evt. andre klubber. 
 

7. Mobning i Brande Golfklub 
Hvis vi ved konkret, at vi har et problem med ”mobbere” i BGK, skal dette adresseres, 
og vi skal vel håndtere det. 

- Der henvises til strategimødet den 1. februar, hvor vi bl.a. tager op Kampagne: Vi vil 
hinanden og vores gæster 

 
8. Information fra udvalg 

Sponsorudvalget: 
- Jørgen Christian Lyhne fortsætter i sponsorudvalget. 

Alle tegnede kontrakter for 2020 er afleveret til kontoret. 
Der arbejdes fortsat med at tegne nye kontrakter. 

Der er møde i sponsorudvalget tirsdag den 21. januar 2020. 
- Sponsordagen er onsdag den 19. august 2020. 
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Juniorudvalget: 
Arbejdet i juniorudvalget ligger stille.  
Der ønskes en drøftelse af, hvordan vi løfter opgaven i udvalget. 
Sættes på dagsordenen til 1. februar. 

- Kan BGK komme med i OK klubben, hvor vi får støttekroner for tankning på OK stationer. 
kep undersøger muligheder for at være med i ordningen. 
 
Begynderudvalget: 
Det er besluttet at fortsætte med de nye tiltag, der med succes blev iværksat i 2019. dvs. 
husstandsomdelt folder, infofolder til nybegyndere, mentorordning, ekstra indsats ved 
træningsforløbet. Der er 2 udskiftninger i udvalget. 

 
Mens Section: 

- Opstart 19. marts 
- Opstartsmøde forventes afholdt primo februar 
- Ulrik Damm Captain - Jesper Holm Olsen sponsorchef 
- Hjemmesiden er opdateret bl.a med en Hall og Fame 
- Invitation udsendes til alle medlemmer, der overholder kriterierne for deltagelse i Mens 

Section medio marts. 
- Præmier i år er bl.a. et gavekort til Café 19 i hver række. 
-  

Ladies Section: 
- Materiale klar til hjemmeside og offentliggørelse - matchplan, reglement, invitation 
- Der sendes link til LS´ hjemmeside til alle fuldtidsdamespillere i klubben.  
- Det er Brande, der afholder Skovtroldmatchen, og vi får også besøg af Trehøje. 
- Der er både 9 og 18 hullers match den første tirsdag i måneden. 
- Den 14. april er der modeshow, her inviteres alle nyere spillere med - personligt. 
- Der er arrangeret dag hos begynderne/onsdagsklubben. 
- Der er arrangeret frokostgolf som forårets sociale sammenkomst. 
- Der er en enkelt udskiftning i udvalget. 

 
Baneudvalget: 
Baneudvalgsmøde afholdt i torsdag med HP, Lars, Kirsten og Anders. Forløb godt og 
kontakt er skabt mellem HP og Lars. 

- Oprydningsdagen efterfølgende i greenkeepergården, hvor der hilses på HP og spises og 
vises frem. Opstille stole og borde så man kan sidde ned. 

 
- Frivillighedsgrupperne: 

Vi mangler en del frivillige. 
I klubhuset efterlyses 2 årlige arbejdsdage, hvor der laves hovedrengøring i 
klubhuset. Der spørges ud til oprydningsdagen den 21. marts. 
 
Ligger der emner i Golfspilleren i Centrum, der har budt ind som frivillige? 
 
Kontakt til klub-i-klubberne, kan der komme emner herfra? 
 
Gruppen vil gerne have en dialog med HP, omkring hvilke opgaver der kunne 
inddrages på banen.  
Aqh sikrer, at samarbejdet etableres. 
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- Erhvervsklubben: 
Brev sendt ud med årets program og tiltag. 
Går i luften med ny hjemmeside, som er under udarbejdelse. 

9. Eventuelt 
- Regler for sammensætning af bolde til klubturneringer. Der skal udfærdiges et regelsæt 

og turneringsudvalget skal inddrages. 
- Kep anbefaler, at udvalgsturnering rykkes til den 26/6 
- 6/4 kl. 19 foredrag aftalt med Gert Rune ”Tak for udfordringen” 

Entré pris på 100 kr. inkl. kaffe/kage. 
- Kep er på ferie fra 7. februar til 7. marts. 

 
 
Brande, den 20. januar 2020 
 

 
Anders Quist Hermann 
Referent 

 


