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Dagsorden bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
30. september 2020 kl. 17.00 (før generalforsamling) 

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), Jan Madsen (jm) 
 
Afbud: Else Pedersen (ep) 

___________________________________________________________________________________ 
 

1. Generalforsamlingen for 2020      JSK 
Forslag til afholdelse den 2. eller 3. februar 2021 
Hvilken dag passer bedst? 
Konklusion: 
Vi afholder generalforsamling tirsdag den 2. februar 2021. 
Invitation er udsendt til nuværende bestyrelse. 

 
2. Matchen søndag      JSK 

Pt. afholdes matchen med spisning - men deltagerne har mulighed for at melde fra til spisningen. 
Men sker der en voldsom stigning i smittetrykket - kan forplejningen aflyses. 
Drøftelse af status pt. 
Konklusion: 
Hvis ikke vi bliver ramt af yderligere restriktioner, gennemføres matchen som ”to-i-én” match. 
A-Rækken spiller sammen og spiser sammen i den ene halvdel af caféen og B-Rækken spiller 
sammen og spiser sammen i den anden halvdel af caféen. 
Det sikrer, at vi overholder forsamlingsforbuddet på max. 50 personer.  
Derudover opfordres alle til at holde afstand. 

 
3. Genforhandling af lejekontrakt     JSK 

Der skal genforhandles ny lejekontrakt med fonden gældende fra 2021. 
Konklusion: 
Til mødet med fonden deltager jsk og ke. 
 

4. Næste bestyrelsesmøde er planlagt til mandag den 26. oktober.  JSK 
Kan vi flytte til den 27. oktober, eller kan det evt. rykkes længere frem, så vi holder det inden for 
de kommende 14 dage? 
Her indkaldes hele bestyrelsen inkl. suppleanter. 

Konklusion: 
Vi rykker mødet til tirsdag den 27. oktober. 
Ny invitation er udsendt. 

5. Medlemsmødet den 4. november 2020    JSK 
Skal vi fastholde medlemsmødet den 4. november 2020 kl. 19.00? 
Udarbejdelse af invitation og dagsorden - hovedtema  
”Fastholdelse herunder samarbejdsaftaler - tilbud til medlemmerne i Brande Golfklub” 
Konklusion: 
Vi fastholder medlemsmødet den 4. november under forudsætning af de restriktioner, der 
gælder / kommer til at gælde. 
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Forretningsudvalget udarbejder program for aftenen. Der inddrages ikke eksterne 
konsulenter/indlægsholdere. 

 
6. Evt.        ALLE 
- Boldvasker: Erhvervsklubben sponserer en boldvasker til golfklubben. 
- Træningsbolde. Anders & Kim snakker sammen ASAP om indkøb af træningsbolde. 
- Der er reception i Herning Golfklub, hvor jsk er tilmeldt. 

 
 
 
 
Brande den 30. september 2020 

 

 
Anders Quist Hermann 

Referent  

 
 

  


