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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub i klubhuset 
Mandag 22. november 2021 kl. 17.00 - 20.30 

 
 

Deltagere: Jette Skott Kristensen (jsk), Kirsten Egelund Pedersen (kep), Preben Christensen (pc), Kim Eriksen (ke), 
Carsten Holt (ch), Ivan Larsen (il), Anders Quist Hermann (aqh) 
Afbud:  

___________________________________________________________________________________ 
 

Punkt Emne 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

3. Økonomi  
 
Det forventede regnskab for 2021 ser tilfredsstillende ud, og vi forventer at komme ud med et 
overskud. 
Greenfeeindtægter for 2021 forventes at blive bedre end budgetteret. 
 
Den investeringsoversigt, som blev gennemgået for bestyrelsen først på året, er sendt til fonden 
i forbindelse med regnskabsopgørelsen pr. 30.10.2021. 
Vi har en tilkendegivelse på et lån på op til 300.000 kr. 
I 1 Q 2022 skal det afklares, hvilket beløb vi ønsker at låne, og de endelige betingelser for lånet 
skal aftales på plads. 
 
Der skal arbejdedes med forventede investeringer i 2022. 

- Baneudvalgets investeringer for 2022 er anskaffet ultimo 2021 og dermed godkendt. 
- Nyt punkt til investeringsoversigten, som indgår i den samlede prioritering: 

o Skraldespande til affaldssortering på hullerne - løsningsmuligheder og pris 
undersøges 

o Lys på parkeringspladsen og ned mod bagrummet - pris undersøges 
 
Den opdaterede investeringsoversigt gennemgås af forretningsudvalget og sendes til 
bestyrelsesmødet primo 2022. 
 
Der kommer et oplæg fra forretningsudvalget på afskrivning af nyanskaffelser med baggrund i 
den afskrivningspraksis, som blev vedtaget i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021. 
 
Budgetprocedurer fremadrettet - AQH: 
Der er en kæmpe mis-timing mellem banens sæsonplanlægning og bestyrelsens budget- og 
investeringsprocedurer. 
Drøftelse af muligheder for at udfærdige en mere logisk forretningsgang. 
 
Beslutning: 
På bestyrelsesmødet hvert år i august fastlægges et fast punkt - fremlægning af 
investeringsplan her i blandt for banen, til beslutning. 

4. Drift af Café 19 
Ud fra dette års cafédrift er der en forventning om, at caféens drift kan bære en fuldtidsansat 
caféleder. 
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Bestyrelsen drøftede fremtidig drift af Café 19. 
Bestyrelsen har et emne til caféleder, som der arbejdes videre med, og falder det positivt ud, 
fastsættes retningslinjerne sammen med den kommende caféleder. 

5. Medlemsudvikling 
Pr. 20/11-2021: 
780 fultidsmedlemmer mod 758 samme periode sidste år, altså +21 medlemmer. 
Heraf er der 524 fultidsseniorer, og 55 nybegyndere, hvoraf 31 er indmeldt næste sæson og 
13, som vi ikke kender status på pt. De sidste 11 ønsker ikke at tegne medlemskab. 
Flex-medlemskaberne falder. 

6. 
 
 

Fra formanden 
 

a) Bestyrelsesmatch med Give Golfklubs bestyrelse. 

Afholdes den 10. juni 20222 under forudsætning af, at Gives bestyrelse kan. 

Banen er booket, og invitation sendes til bestyrelsen i Give af JSK. 

 

b) Punkter til informationsmail til medlemmerne efteråret 2021 

Der skal udsendes informationsmail til medlemmer 

Følgende indhold kommer med: 

Resumé omkring resultatet af Golfspilleren i Centrum. 

Igangsætning af genstartspulje - og hvilke projekter der er tale om. 

Evaluering fra alle udvalg. 

Status Café 19. 

Status banen - herunder hul 7. 

Frivillighedsgrupperne. 

Dato for generalforsamling den 8. februar 2022. 

 
c) Generalforsamlingen 2022 
Afholdes den 8. februar 2022. 
Indkaldelse udfærdiges af AQH og indrykkes i Brande Bladet uge 50. 
JSK kontakter Jens Møller med henblik på dirigent-rollen. 
Følgende er på valg: 
Anders Quist Hermann 
Kim Eriksen 
Jette Skott Kristensen 
valg af 2 suppleanter 
Valg af revisor 
Valg af revisorsuppleant 
 
d) Brande Golfklubs mål og visioner 
Skal vi genbesøge vores mål og visioner? 
Nuværende mål og visioner er fra marts 2020. 
 
Beslutning: 
Strategidag for bestyrelsen, suppleanter og fastansatte. 
Dagen er fastsat til den 22. januar 2022, og kalenderbooking er fremsendt. 
 
e) Gensidig rabat med Trehøje golfklub? 
Forespørgsel om gensidig rabat på greenfee til medlemmerne i Brande Golfklub og 
medlemmerne i Trehøje Golfklub. 
Bestyrelsen skal træffe beslutning, om vi skal indgå aftale med Trehøje om yderligere rabat på 
greenfee. 
 



 

  Side 3 af 4 
 

Beslutning: 
Vi fastholder rabatten på 100 kr. mellem os. Kontoret giver besked til Trehøje Golfklub. 
 
f) Buggies i vinterhalvåret 
Planen for hvad vi gør med bilerne i vinterhalvåret, da vi ikke længere har mulighed for, at de 
kan stå på Herningvej som tidligere. 
 
Beslutning: 

- HP afdækker buggy-området med en holdbar løsning. 
- Der anskaffes nøgleboks til buggy-nøgler: Opstart 4.500 kr., herefter 129 kr. mdr. 
- Regnskabs- og budgetmæssigt flyttes golfbuggies ud af banebudgettet og får sin egen 

konto på budget og i regnskabet. 
- Forretningsudvalget laver udkast til regnskab-, budget- og retningslinjer, som drøftes på 

næste bestyrelsesmøde. 
 
g) Golfspilleren i Centrum 
Der skal træffes beslutning om, hvorvidt vi skal fortsætte med Golfspilleren i Centrum 
 
Beslutning: 
På den planlagte strategidag den 22/1-22 vurderes det, om GiC skal fortsætte. 
Under alle omstændigheder kan vi gratis bibeholde målinger på begyndere. 

7. Medlemsmøde 2022 
Planlægning af kommende medlemsmøde. 
 
Beslutning: 
Medlemsmøde afholdes onsdag den 9. marts kl. 19.00 
Tema afklares på kommende bestyrelsesmøde. 
 

9. Nyt fra udvalg 
Begyndere & rekruttering: 
51 indmeldte og 13 tvivlere fra 2021-sæsonen. 
For fastholdelse planlægges aktiviteter med træningsarrangementer målrettet mod de 
medlemmer, som er startet inden for de sidste 3 år samt særlig fokus på alle med handicap 37+ 
- begrænsning på 30 personer. 
Det kan være, der er brug for hjælp til Café 19 ved disse arrangementer. 
 
Banen: 
Vinterforanstaltninger 2021/2022. 
Gøres færdig denne uge. 
 
Mandskab 2022 
HP er ved at sammensætte holdet for næste år. 
 
Tee steder hul 7 
Åbner til sæsonstart 2022. 
Der er - langt om længe - kommet svar fra DGU på eventuelt om-rating af banen. 
Der kan laves en skrivebords-rating, men hele banen skal snart rates igen.  
AQH finder ud af, hvad vi gør. 
 
Turneringsudvalget: 
Der er en mandlig gæst, der ofte spiller med i matcher fra tee 48. 
Det skal afklares, om herrespillere fra tee 48 kan spille med på nærmest flag-konkurrencerne. 
Drøftes med Carin Uhde, når tidsplanen for næste sæson udarbejdes. 
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Paragolf: 
Kamma Bundgaard er stoppet som koordinator for turneringen. 
 
Beslutning: 
Lægges under turneringsudvalget. 
Koordinering med DGU kan eventuelt varetages af frivillige - vi har et par emner, som spørges. 

10. Eventuelt 
- Klubmesterskaber 

Kan der gøres mere for at få flere med? 
Fx Superveteran, nettomesterskab, parmesterskab, fællesspisning etc. 
AQH + CH laver en indstilling til bestyrelsen. 
 

- Der er lavet klub-i-klubber-tilbud til udenbys klubber. 
Ét tilbud til éndagsarrangement. 
Ét tilbud til overnatningsarrangement i samarbejde med Hotel Dalgas. 

- Der er afslutning for Lis tirsdag den 30/11 kl. 16.00. 
- Julemorgenmad med personalet den 16/12 kl. 9.30. 

 

 
Brande, den 22. november 2021 

 
 


