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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
21. juni 2021 kl. 17.00 - 20.30 

 
 

Inviterede: Jette Skott Kristensen (jsk), Kirsten Egelund Pedersen (kep), Preben Christensen (pc), Kim Eriksen (ke), 
Carsten Holt (ch), Ivan Larsen (il), Jan Madsen (jm), Anders Quist Hermann (aqh) 
Afbud: Charlotte Dybvad (cd) 

___________________________________________________________________________________ 
 

Punkt Emne Opfølgning 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 

3. Økonomioversigt 
Økonomien blev gennemgået, og der blev stillet enkelte spørgsmål til tallene, som 
KEP besvarede. 
 

Herunder Café 19 
Hvis lønomkostningen er 175 kr. pr. time, skal der mindst omsættes for det 
dobbelte, for at driften hænger sammen. 
Der er ingen omsætning om onsdagen, så åbningstiden om onsdagen bliver 
fremover ændret, så caféen først åbner kl. 14. 
Setup af fremtidig drift af caféen skal diskuteres på bestyrelsesmøde i aug. / sep. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
AQH sætter på 
dagsorden 

4. Tilskudsmuligheder træningsstudie til PRO 
KE, Leif Møberg og Andreas har afholdt besigtigelse med henblik på opførelse af et 
træningsstudie. 
Leif vender tilbage med tegning og anslået økonomi. 

 
 
KE følger op med 
Leif 

5. Golfspilleren i centrum (GiC) – opsummering 
PC gennemgik data fra GiC. 
Opsamling på 1. del af medlemsundersøgelsen: 
- Udsendt til 50% af medlemmerne, 51 har besvaret svarende til godt 17%. 
- Vores ambassadørscore ligger lunt i svinget - træningen trækker godt op. 
- Andelen af klubuafhængige ligger lidt højt i forhold til benchmark med andre 
klubber i området. 
Hvordan arbejder vi konkret med kommentarer i GiC i klubben? 
På næste bestyrelsesmøde skal vi skal evaluere på, om GiC skal forsætte og KEP 
undersøger evt. opsigelsesvarsel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
KEP undersøger 
opsigelsesvarsel 

6. Baneguide 
AQH har udfærdiget en baneguide, som er udleveret til bestyrelsen. 
Bestyrelsen kikker guiden igennem og kommer med evt. kommentarer senest 
søndag den 27. juni, hvorefter en revideret udgave fremsendes. 

 
 
Alle / AQH følger op 
Senest uge 26. 
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Punkt Emne Opfølgning 

7. Informationer fra udvalg 
-Begynderudvalget.  
Der er godt gang i begynderforløbene. Mentor-ordningen fungerer optimalt. 

 

8. Eventuelt 
- Til nærmest flag-konkurrencer ændrer vi opmålingen til forkant bold / forkant hul, 
så vi ”ligner” det, alle andre klubber gør. 
- Møde mellem Trehøje, Ikast og Brande omkring MidtVest-aftalen. Der var et 
ændringsforslag fremsendt fra Ikast, men det blev nedstemt. 
KE har indgået en aftale om, at prisen stiger 50 kr. mod, at pengene går rent ind i 
fordelingspuljen. 
Godkendt 
 
- Leif Møberg og HP vil lave ”greens” af måtter og flag på driving range, så den 
bliver nemmere at klippe. 
Godkendt, såfremt det kan gøres uden omkostninger, og Thune skal inddrages i 
planlægningen og udformningen. 
- Mentorordningen fungerer rigtig godt, og der er mange positive tilbagemeldinger 
fra nye medlemmer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KE arbejder videre 
og kontakter Leif 

 
 
 

 

 

 
Brande, den 21. juni 2021 
 

 
Anders Quist Hermann 
Sekretær 

 


