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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
24. august 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 pr. 21/8: 

Medlemstal: 
Vi har en nedgang på 25 medlemmer i forhold til samme tid sidste år. 
 
Samarbejdsklubber: 
Firkløver: 3.457 runder i Brande. Lidt flere end samme tid sidste år. 
MidtVest:   770 runder i Brande. Lidt flere end samme tid sidste år. 
 
Økonomi: 
Vi har indtægter på ca. 50.000 kr. mere i forhold til samme periode sidste år. 
Vi forventer et overskud for året før renter og afskrivninger, men et underskud efter renter 
og afskrivninger. 

 
4. Gennemgang af golfspilleren i Centrum     

Vi ligger nummer 49 ud af alle klubber i DK med Golfspilleren i Centrum efter spørgsmål udsendt 
til halvdelen af medlemmerne. 
Benchmark ligger generelt lidt under de sammenligninger vi kan lave op mod DK og klubber i 
Midtjylland. 
Medlemmer: 
- På banen har vi oplevet en generel stigning i tilfredsheden med banen (+6 ift. sidste år). 

Især bunkers og hastighed på greens trækker ned. 
Det er et led i en recovery-plan for greens, så vi skal være meget bedre til informere bedre 
ud. 

- Atmosfære i klubben er faldet en anelse, men ikke noget af betydning. 
- Træningsfaciliteter: Generelt får måtter og træningsbolde dårlige anmeldelser. 

AQH følger op på, om alle måtter er skiftet til de nye. 
- Ledelse og information: Kontorets åbningstider og bestyrelsens arbejde underpræsterer lidt, 

men det er marginalt. 
- Café 19 har en lille positiv forbedring ift. sidste års måling. 
- Træning er faldet drastisk 
- En negativ respondent er typisk en mand på 50-70 år i hcp. grp. 10-18 og 25-37. 

63% af disse svarer, at de højest sandsynligvis ikke er medlem i BGK næste år. 
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- Ud af 96 respondenter vil 8% gerne bidrage med frivilligt arbejde i klubben. 
Gæster: 
- Generelt forbedrer vi os ift. sidste år på stort set alle parametre. 
 
Konklusion: 

Vi følger udvikling resten af året, især når den færdige rapport foreligger! 
 

5. DGU Repræsentantskabsmøde 12. september    
Udsat fra marts 2020 på grund af corona. 
Mødet afholdes kl. 10.30 på Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 
Det skal afklares om vi skal/kan deltage. Det kunne være en mulighed at kontakte Dansk Golf 
Union for at høre om de ikke kan afholde mødet virtuelt 
Konklusion: 
Vi deltager ikke fra Brande Golfklubs side 

 
6. Buggies       

Forretningsudvalget har drøftet økonomien ift. driften af buggies. 
Som det er nu, så hviler økonomien i sig selv - men der hensættes ikke midler til vedligeholdelse. 
Udvalget indstiller at der pt. ikke anskaffes ny, men at der arbejdes videre med dette ift.de  
øvrige investeringer  
Driften og vedligeholdelsen (den tekniske del) varetages af greenkeepergården. 
 
Konklusion: 
Forretningsudvalget kommer med et udspil inden næste år. 
HP høres, da han har erfaringer på området. 
 
 

7. Bolde og boldvasker på Driving range     
Vi er nødt til at se på boldvasker og bolde til driving-range 

  
 Konklusion: 

Vi skal have nye bolde til den kommende sæson. Jesper og HP sættes i gang med at undersøge 
priser og muligheder. Vi skal nok have fat i nogle, som ikke flyver så langt. 
Boldvasker: Vi søger fondsmidler og/eller sponsorater. 
Opgaven placeres under forretningsudvalget. 

 
8. Samarbejdsaftaler for 2021      

- Der er booket møder med klubberne i samarbejdet MidtVestGolf og Firkløver 
Kim og evt. Carsten deltager i møderne 
 
Konklusion: 
Der er møde i MidtVestGolf i Ikast på fredag kl. 12. Vi vil gerne fortsætte i samarbejdet. 
KE deltager.  
 
Vi forventer, at mødet i firkløver-samarbejdet afholdes i september. 
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9. Årsplaner       
- Der er indkommet årsplaner fra Kontoret, Turneringsudvalget, begynderudvalget og Ladies 

Section. 
 
Konklusion: AQH skal kopiere årsplaner ud på en platform, hvor vi har adgang til dem. 
 

10. Informationer fra formanden      
- NY PRO fra 1. januar 2020 
- Der er indgået kontrakt med Andreas Thune som ny PRO med virkning fra 1. januar 2021 

Planlægningen af den kommende sæson med Andreas sker i januar efter 
ansættelsestidspunktet. 

- Afsked med vores nuværende PRO Jesper Kjeldsen. 
Sammen med Jesper planlægges en lille begivenhed - formentligt i november måned. 

- Gavekort midler fra 2020 
Der sættes ”speed” under udmeldingen nu og frem til 30/9. 

- 2 sæt loungens sæt er købt og sat op på terrassen. Der arbejdes videre med plantekasser 
Det forventes også, at der anskaffes ekstra blomster til klubhuset. 

- Det nye bagrum er tage i brug. 
- Der er 14 skabe med strøm - de 8 er udlejet 

PT. afventer vi at luft til varme bliver installeret 
- Sponsordagen blev afholdt den 19. august 

Der var 59 deltagere. 
Foredrag ved Kenneth Iversen 

- Hulspilsfinalen og klubmesterskab 
Følgende er videre i hulspil finalen som afholdes den 23/8. 
Damer: Kamma Bundgaard 
Herrer: Finale endnu ikke dannet 

- Klubmesterskab afholdes den 29. og 30 august 2020 
Ikast-Brande kommune har opsat nyt gadespejl 
Kommunen er kontaktet og vi afventer svar. 

- Frivillige forsikring 
Hvis man som frivillige ikke selv har en ansvarsforsikring, er man dækket af forsikring via 
DGU. 
Der er sendt information om dette til seniorudvalget, som har efterspurgt dette. Der er også 
sat opslag op tavlen i klubhuset. 

- Privat skilte langs hul 17 
Baneudvalget har opsat de anskaffede skilte med teksten ”Privat ingen adgang” 

- Ny pc’er til kontoret 
Der skal anskaffes en ny PC til kontoret. 
Den gamle gemmes og placeres ved formandskontoret. 
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11. Informationer fra udvalg      
Banen: 

- Jørgen Stistrup er kommet i voksenlære som greenkeeper. 
Sendes ud som information i nyhedsbrevet. 

- Kommunikation ud omkring banearbejder. 
- Forsøger at finde frivillige til 2 x bunkerrivning i ugen 
- Oprydningsdag i 2020. Vi indkalder ultimo september / primo oktober. 

 

Ladies Section: 
- Skovtroldematchen er i år aflyst. 

 
Junior: 

- Vi har to konfirmander i år, som har modtaget en hilsen fra golfklubben med ønske om en 
god dag. 
 
Sponsorudvalget: 

- Primo september gennemgås sponsoraterne for 2021. 
Der kigges på, om der skal ske justeringer ift. de pakkeløsninger der er udarbejdet. 
Der er pt. kr. 203.000 i sponsorindtægter for 2020 - der er budgetteret med en indtægt på kr. 
215.600 
 
Turnering: 

- Turneringerne er afholdt med god opbakning. 
 

12. Eventuelt  
- Ingen punkter  

 
 Brande den 24. august 2020 

 

 
Anders Quist Hermann 

Referent  


