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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
22. juni 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), 
Carsten Holt (ch), Anders Quist Hermann (aqh) 
Cc: Jan Madsen (jm) 
 
Afbud: Else Pedersen (ep) 

___________________________________________________________________________________ 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

3. Økonomi 
- Økonomi og medlemstal gennemgås 

Medlemstal pr. 16/6-20:  

713 medlemmer (-11 ift. samme tid sidste år) 
Firkløver: 234 solgte (+30 ift. samme tid sidste år). Skønnet indtægt 384.000 kr. 
MidtVest: 104 solgte (+20 ift. samme tid sidste år). Skønnet indtægt 149.000 kr. 
 

Økonomi pr. 16/6-20: 

- Indtægter svarer til indtægter på samme tid sidste år. 
Vi forventer et underskud for 2020 på grund af corona-krisen. 
Der er søgt refusion fra DIF på manglende indtægter, men det er uvist om og hvor meget vi får del i denne. 
 

4. Opsamling af retningslinjer og informationer ift. covid19 
- Status på åbningen af Golfklubben. 
- God proces og beslutningsdygtighed. 

God kommunikation ud mod medlemmerne og gæster. 
 

- Digitale scorekort og øvrige digitale muligheder 
- Er taget godt imod og vi forventer det fortsætter. 

 
- Planlagte sponsoreret turneringer 

Turneringerne afholdes i juli med max. deltagere antal på 50. 
Fra august forventes at alle turneringer kan afholdes med max. deltagere svarende til det antal som få 
forsamles ift. forsamlingsforbuddet 
 

- Begynderudvalg 
er kommet godt i gang - der er pt. 16 nybegyndere 
 

- Klub i klub 
- Elektroniske scorekort til turneringer fungerer rigtig fint og i hvert fald Ladies og Mens forsætter dette i deres 

ugentlige matcher. 
 

- Junior/Elite 
- Træning er startet igen 
- Cafe19 
- Er indrettet efter gældende retningslinjer og vi følger disse 
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5. Generalforsamlingen 30. september 2020 
- Generalforsamlingen er flyttet grundet corona.  

Konklusion: 
Jens Møller har accepteret den nye dato og vi holder fast i datoen. 

 

6. Ansættelsesproces ifm. ny PRO 
Tids- og handlingsplan blev drøftet. Der sættes gang i processen. 

 
7. Rekruttering og fastholdelsesudvalg 

- Der har tidligere været drøftet, om der skal nedsættes et rekrutterings- og fastholdelsesudvalg. 
Drøftelse af endelig afklaring. 
Der skal beskrives et mål med etableringen af udvalget, ligesom det skal beskrives sammenhænge til andre 
udvalg herunder bl.a. begynderudvalget. 
Konklusion: 

- Der opsættes fredags 9-hullers match som sidste år. Kep har bolden med koordinering. 
- Punktet sættes på agendaen førstkommende ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

 

8. Hjertestarter i klubhuset 
- Drøftelse af om hjertestarter der er placeret i klubhuset skal flyttes udenfor. 

OBS på strømforsyning 
- Ansvarlig for hjertestarter? 

Konklusion: 
Vi lader hjertestarteren i klubhuset hænge hvor den er 
Ansvaret for opfølgning på hjertestarterne ligger hos kontoret. 

 

9. Årsplaner 
Årsplanerne fra de enkelte udvalg - som indeholder de opgaver der løses og på hvilket tidspunkt af året.  
- Baneudvalg 
- Junior 
- Eliten/Danmarksserien 
- Sponsorudvalget 
- Begynderudvalget 
- Turneringsudvalg 
- Baneudvalg 
- Frivillighedsgrupperne tilknyttet til Baneudvalget og klubhuset 
- Kontoret 

Konklusion: 
Skal sendes til Anders senest den 1. juli 2020 
Anders sender dem samlet til hele bestyrelsen den første uge i juli 

 

10. Buggies 
- Placering af ansvar for anskaffelse og vedligehold 

Konklusion: 
Cafémedarbejderen, der har lukkevagten, tjekker dagligt om bilerne lader. 
Ansvaret for buggies i bestyrelsen ligger under den ansvarlige for frivillighedsgrupperne. 
En frivillig til at håndtere driftsforstyrrelser på buggies findes i frivillighedsgruppen. 
Aqh og kep kikker på muligheden for at kunne booke buggies i golfbox. 

 

11. Informationer fra formanden 
- Frivillig vicevært funktion. 

Aftale om mål og opgaver til viceværtfunktionen er udarbejdet. 
Der er indgået aftale med Knud Erik Pedersen om funktionen frem til generalforsamlingen 2021. 
 

- Forretningsudvalgsmøder 
Orientering om afholdelse af forretningsudvalgsmøderne resten af 2020. 
Konklusion: 
Der planlægges møder hver anden lørdag morgen kl. 08.00. 
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12. Informationer fra udvalg 
Banen: 

- Etablering af nyt Tee-sted ved hul 7. HP har igangsat etablering af nye teesteder ved hul 7. 
Løsningen er stort set gratis for os. Jens Iversen er orienteret. 
 

- Aagaard Maskinstation sponserer en robotklipper til at køre mellem hul 18 og klubhus. 
 

- Der er udarbejdet strategioplæg for banen. 
 

- Eliten: 
Kval-holdet har sikret sig oprykningsspil efter 1. spilleweekend. 
 
Turnering: 

- Hulspilsturneringens seedninger er ikke i orden. 
Klubmesterskaber slagspil og hulspil placeres fra 2021 i bestyrelsen og ikke i turneringsudvalget. 
 
Erhvervsklubben: 

- Erhvervsklubben er kommet godt i gang. 
 
Frivillige: 

- Aqh+ke indkalder HP til drøftelse om behov for frivillige og kikker herefter i listerne og behov for yderligere 
rekruttering. 

 
13. Eventuelt 

- Gavebreve skal profileres her og nu. 
Kep ansvarlig 
 

- Konkurrence om find et nyt medlem skal profileres. 
Kep ansvarlig. 
 

- ISI-højskolen kommer også i år med 100-110 deltagere. 
 

- Vi har fået en orientering om feedback fra Golfspilleren i centrum. Respondenterne er kun gæster. 
Vi behandler feedback i bestyrelsen, når medlemsundersøgelsens data foreligger, men følger op på de 
kommentarer der er modtaget fra gæster. 

 
 

Brande, den 22. juni 2020 
 

 
Anders Quist Hermann 
Referent 

 


