
 

 
REFERAT bestyrelsesmøde Brande Golfklub, Nordlundvej 87, Brande 

Mandag den 25. april 2022 kl. 16.30 til 19.00 

 

Deltagere:  Ivan Larsen, Kim Eriksen, Anders Quist Hermann, Carsten Holt, Preben Christensen, 

Kirsten Egelund Pedersen, Jette Skott Kristensen 

Sekretær:  Elsebeth Grarup 

Afbud fra:  Ivan Larsen  

Carsten deltager fra kl. 16.30 til kl. 18.00, deltog i punkterne 1 – 8 + 10. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen – fast punkt 
 
BESLUTNING: 
Godkendt 
 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde – fast punkt 
 

BESLUTNING: 
Godkendt  
 

3. Økonomiredegørelse – fast punkt 
 
Status på økonomien pr. 30. marts 2022. 

Økonomirapporten udviser på nuværende tidspunkt ikke udsving som giver anledning til 

bemærkninger. 
 
Der udarbejdes økonomiopfølgning pr. 30 april, som gennemgås i forretningsudvalget. Dette 
materiale vil efterfølgende blive sendt til bestyrelsen. 
 
Der er særlig opmærksomhed ift. de forventede prisstigninger som i øjeblikket påvirker indkøb af 

bl.a. diesel og elforbrug. Derudover vil priserne ved indkøb af råvarer til Cafe19 blive 
gennemgået. 
 
Økonomiopfølgningen på Cafe19 sker ved udgangen af hver md. og gennemgås med Jakob 
Hjulmand 
 
INDSTILLING: 

Det indstilles at: 
a. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

BESLUTNING: 
Informationen tages til efterretning 
 
Der er særlig fokus på optimering af arbejdsgange primært ift. banearbejde. Baneudvalget 

udarbejder en plan til bestyrelsen. 
 
Forretningsudvalget gennemgår økonomirapport pr. 1. maj og fremsender dette materiale til 
bestyrelsen medio maj.  
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4. Medlems status – fast punkt  
Der er sket følgende udvikling i medlems status. 
Registrering af prøvemedlemmer og brandslangerne er ikke ajourført pr. 21.4.2022 

 

INDSTILLING: 
Det indstilles at: 

a. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 

BESLUTNING: 
Ligner tidligere års mønstre. Afgange over årsskiftet er primært af naturlige årsager. 
 
Rekruttering og fastholdelsesdelen er fortsat vigtig at have fokus på. Der arbejdes på at finde 
repræsentanter til udvalget. Der er ekstra fokus på både rekruttering og fastholdelse, så nye 
medlemmer bliver godt integreret i klubben og klublivet.  
 

5. Samarbejdsaftaler – fast punkt 
Samarbejdsaftaler for 2022 er indgået og fremgår af Brande Golfklubs hjemmeside. 
 
INDSTILLING: 
Det indstilles at: 

a. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

BESLUTNING: 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
Der er kommet henvendelse fra Skovbo Golfklub på Sjælland om etablering af en aftale. 
Dette afklares i forretningsudvalget. 
 
 

6. Opfølgning på strategi-projekter/initiativer – fast punkt 
 

a. Opfølgning/orientering om forundersøgelserne ifm. etablering af studie rum 
v/Ivan Larsen  
 

b. Opfølgning/orientering om affaldssortering på banen v/Kim Eriksen 
Baneservice har anbefalet at der sker ændringer og på særlige huller sættes større 

affaldsbeholder op. 
 
Kim orienterer om et løsningsforslag og på hvilke huller der bør prioriteres 

sorteringsmuligheder. 
 
Jette orienterer om muligheden for at få udført bestillingen via socialøkonomiske 
virksomheder i Ikast-Brande Kommune. 

 
c. Opfølgning/orientering om midler fra Old Boys v/Jette Skott Kristensen 

Klubben har modtaget midler til etablering af udendørs redskaber/aktivitetsbane omkring 
træningsarealet. 
Der er aftalt møde med Andreas Thune onsdag den 27. april, hvor punktet drøftes. 
 

 

http://www.brandegolfklub.dk/information/aftaler
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d. Opfølgning/orientering om midler til forskønnelse af terrassen-klubhuset 
v/Jette Skott Kristensen 
Der er bestilt blomsterkrukker til klubhuset. Der afventer opfølgningsmøde med 

Flemming Hübsch ift. terrassen og klubhuset. 

 
e. Opfølgning/orientering fra henvendelsen til DGU om frivilliges arbejde med 

maskiner v/Kirsten Egelund Pedersen 
Følgende fremgår af DGU’s hjemmeside: 
Arbejdsskadeforsikringens dækning af frivillige medhjælpere: 
Frivillige medhjælpere, der efter aftale med klubben, udfører arbejder med løsningen af 
ad hoc opgaver af forskellig art, er omfattet af den fælles arbejdsskadeforsikring. Dette 

gælder også, når de benytter motoriserede arbejdsredskaber - uanset disses størrelse. 
Eneste begrænsning for dækning er, hvis de motordrevne arbejdsredskaber kræver en 
særlig certificering for at kunne betjene dem. Gør de det, dækker forsikringen ikke, hvis 
en frivillig kommer til skade under brug, og ikke har den fornødne 
uddannelse/certificering. 
  
Ansvarsforsikringens dækning af skader forvoldt af frivillige medhjælpere: 

Frivilliges skader forvoldt under arbejde for klubben er omfattet af ansvarsforsikringen, 
dog kun for arbejdsmaskiner på under 20 hk. Dette betyder, at hvis klubbens frivillige 

skal anvende redskaber på normal landbrugstraktor, skal landbrugstraktoren være under 
20 hk for at være dækket af den fælles ansvarsforsikring. 
  
Hvis større motoriserede arbejdsredskaber benyttes af de frivillige, skal der tegnes en 

tillægsmotorforsikring (denne behøver ikke at blive tegnet i Tryg, men kan tegnes med 
golfklubbens eget forsikringsselskab). 
 

f. Opfølgning/orientering om udarbejdelse af instruktioner til brug af bl.a. 
maskiner v/Anders Q. Hermann. 
 

g. Skal vi sløjfe udslagsområdet på træningsarealet ved driving range v/Jette 

Skott Kristensen 
Det har tidligere været drøftet som vi skal slette udslagsmåtterne og i stedet have græs 
ved drivingrange.  
 

 

Ad a)  Afventer tegninger og materialeliste fra Søren Grarup. Ivan følger op. 

Ad b)  Jette: Bestillingen kan ikke ske via socialsocialøkonomiske virksomheder 

tilknyttet Ikast-Brande Kommune. 

Kim har undersøgt og arbejdet med forskellige løsningsforslag ift. 

sorteringsmuligheder. Mange løsninger er forholdsvis dyre. 

Der er specielt behov ved hullerne 6-10-12 og 15 samt på 

træningsarealerne. 

Kim undersøges nærmere ift. fremtidige krav samt hvad der mere specifikt 

ønskes af løsning på såvel det praktiske som det synsmæssige.  

Kim undersøger muligheden for at vi selv laver det. Med baggrund i dette 

inddrages Preben C. ift. at undersøge om vi kan søge midler til materialer og 

der evt. er frivillige til at udføre opgaven.  

Ad c)  Jette har aftale med Andreas Thune 27. april, hvor punktet drøftes. 

Ad d)  Der er bestilt krukker til klubhuset. 

Nye terrasse møbler afventer opfølgningsmøde m. Flemming Hübsch. 

Ad e)  Ifølge DGU må arbejde med maskiner over 20 hk ikke udføres af frivillige. 

Ad f)  Der skal være produktbeskrivelser ift. brug af kemikalier. Ligeledes skal der 

være instruktioner til brug af maskiner. Anders følger løbende op på at alle 

beskrivelser og instruktioner er opdaterede og bliver fulgt.  
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Ad g)  Anders følger op med baneudvalget, om det er en mulighed.  

 

7. Brande Golfklubs organisation for 2022 – punkt fra sidste bestyrelsesmøde 
Organisationsplanen blev gennemgået på sidste bestyrelsesmøde. På grund af afbud fra Kirsten 

Egelund Pedersen og Preben Christensen, er planen efterfølgende gennemgået med dem. 
Den tilrettede plan vedlægges referatet. 
 
Opgaver og roller i de enkelte udvalg skal drøftes på det første møde i udvalgene.  
Der skal udarbejdes en skriftlig beskrivelse for følgende udvalg: 
Sponsorudvalget, Baneudvalget, Turneringsudvalget 

 
INDSTILLING: 
Det indstilles at: 

a. bestyrelsen godkender den nye organisationsplan 
b. bestyrelsen godkender at der skal udarbejdes skriftlig beskrivelse af opgaver og 

rollefordeling i de beskrevne udvalg. 
 

BESLUTNING: 
Organisationsplanen er godkendt og der skal udarbejdes skriftlige beskrivelser af opgaver og 

rollefordeling. 
Der skal drøftes med Ivan omkring fortsat at være tilknyttet begynderudvalget. 
 
 

8. Dansk Grafisk System 

For at få fuldt udbytte af systemet ønskes afholdt et kursus for ansatte, bestyrelsen og for 
repræsentanter fra Begynderudvalget, Mens Section, Ladies Section, Seniorudvalget, 
Sponsorudvalget, Juniorudvalget, Café 19. 
Prisen for kurset er 1200,- kr.  
 
INDSTILLING: 

Det indstilles at bestyrelsen godkender et kursus hvor flere udvalg får mulighed for at deltage. 
 
BESLUTNING: 
Det vurderes at der er for mange begrænsninger i brugen af systemet. 
Det er besluttet at vi ikke gentegner abonnementet med Dansk Grafisk System ifm. udløb af 
nuværende abonnement. Der arbejdes i stedet med en anden og mere optimal løsning ifm. den 

generelle IT-struktur. 

 
 

9. Promovering af Brande Golfklub – punkt fra sidste bestyrelsesmøde 
Af de budgetterede midler i 2022 til administration, afsættes 5.000 kr. til markedsføring.  
Efter generalforsamlingen drøfter den nye bestyrelse hvad der skal sættes fokus på. Der er stor 
opbakning til at lave promovering via Facebook.  
Der er behov for at få viden omkring brugen af FB ’professionel’, for at få optimalt udnyttelse af 

mulighederne på dette medie. 
 
INDSTILLING: 
Det indstilles at: 

a. promoveringen indarbejdes i udvalget for rekruttering og fastholdelse 
b. der afholdes et kursus i brugen af FB 

 
BESLUTNING: 
Kirsten kontakter DGU om de har en SOME-konsulent, der kan være med inde over og bidrage 

med undervisning i at bruge SOME optimalt.  
 
 

10. Rekruttering- og fastholdelsesudvalg 

Kirsten er kontaktperson og tovholder i gruppen. Der skal findes medlemmer til udvalget. 
Forslag til medlemmer som indgår i udvalget: 
Andreas Thune/Johannes Odderskjær Jensen, Lars Bo Jensen, Vibeke Pedersen. 
 
Hvis der er nogen som har andre forslag, skal det gives til Kirsten Egelund Pedersen. 
 
Udvalgets hovedopgaver bliver at arbejde med nye tiltag som også kan inddrage andre klub i 

klub eller udvalg i Brande Golfklub. 
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INDSTILLING: 

Det indstilles at: 

a. udvalget startes op og inddrager øvrige udvalg efter behov 
 
 
BESLUTNING: 
Kirsten følger op på kontakten til de medlemmer der er foreslået til udvalget. 
 
Det er aftalt at der følges op på flexmedlemmer, som et af de fokuspunkter der er ift. 

fastholdelse af medlemmer. 
 
 

11. Orientering fra formanden – fast punkt 
a. Kirsten Storm indgår i Cafeudvalget. 

Derefter består udvalget af følgende: 
Jakob Hjulmand, Kirsten Storm, Ivan Larsen, Preben Christensen, Jette Skott Kristensen 

 
b. Rengøring klubhuset. 

Der har ikke været ansøgninger til den ledige stilling. PT arbejdes der på evt. at tilbyde 
jobbet til en lokal virksomhed. Det overvejes også om vi skal tilbyde jobbet til en borger 
fra Ukraine. 
 

c. Arbejdsskade 
Vi er endnu ikke indkaldt til møde omkring arbejdsskaden på banen i 2021. 
 

d. Møde med Royal Unibrew 
Der er møde med Royal Unibrew onsdag den 27. april 2022. 
Deres kontrakt skal genforhandles da nuværende kontrakt udløber 31.12.2022. 
 

e. Møde med Anna og Aage Pedersens fond. 
Der skal aftales møde med Max Schaumann ift. fremtidige udgifter på banen. 
Deltagerne på mødet er Hans Peter, Anders, Kirsten, Ivan, Jette 
 

f. Iht. referat fra marts md., inviteres greenkeeper HP til bestyrelsesmødet den 15. august 
2022.  

Anders sikrer at HP modtager invitationen. 

 
g. Arbejdstiden på kontoret udvides fra 30 timer til 34 timer pr. 1. april 2022 

Åbningstiden på kontoret er tilrettet. 
 

 

Ad a)  Det forventes at Kirsten Storm indgår i Caféudvalg 

Ad b)  Der er aftalt møde den 26. april 2022 med en borger fra Ukraine for 

nærmere aftale om at tilbyde jobbet. 

Ad c)  Vi har fortsat ikke fået indkaldelse til møde. Jette følger op med politiets 

bødekontor. 

Ad d)  Møde med Royal Unibrew er aftalt til onsdag den 27. april 2022.  

Ad e)  Der er planlagt møde hvor materialet gennemgås efterfølgende aftales møde 

med Anna og Aage Pedersens Fond den 9. maj. 

Ad f)  Anders sikrer greenkeeper HP er inviteret. 

Ad g)  Er startet på 34 timer pr. 1.04.2022 
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12. Orientering fra stående udvalg – fast punkt 
Punkterne skal sendes ind 10 dage før bestyrelsesmøderne for at komme på dagsordenen 
 

Turneringsudvalget v/Kim Eriksen. 

a. Fra Paragolf kan jeg informere om, at DGU i år har valgt 6 andre klubber hvor de afholder 
deres officielle turneringer. Brande er ikke i blandt da Paragolf ønsker at tilbyde deres 
spillere nogle andre baner. Men måske kan vi afholde det igen til næste år. 
Vi kunne selv have planlagt at afholde en Paragolf turnering, men de havde lagt en 
turnering på samme dato som vi havde planlagt. DGU mener også at når der er 6 
turneringer plus deres DM, ville det være svært at tiltrække spillere til en ekstra 
turnering.  

b. Udsættelsen af ’Brande Open’ er kommet meget sent i forløbet, måske nogen kan 
forklare hvorfor det er gået galt! 

c. Tysklands turnering 2022 
d. Vi afventer udspil til klubmesterskaberne fra Anders og Carsten der kunne gøre at der 

ville være flere der ville deltage. 
 

Opfølgning: 

 
Ad b)  Dato til ’Brande Open’ kan ikke findes for nuværende, da kalenderen er godt 

booket. Der skal drøftes konsekvens ift. økonomien. Økonomiudvalget tager 
møde med Eliteudvalget.  

 
Ad c)  Tysklands turnering i juli md. er aflyst, da turneringen er flyttet til en anden 

klub. 

Det er besluttet at vi ikke gentegner annonce i bladet. Kirsten kontakter 

arrangørerne for at få tildelt præmier. 

 

Ad d)  Anders og Carsten har udarbejdet oplæg til ændring af klubmesterskaber 
med henblik på at få flere til at tilmelde sig.  
Bestyrelsen godkendte oplægget. 
 
Overordnet set afholdes der to officielle klubmesterskaber: 
- Et klubmesterskab i hulspil for damer og herrer (som nu) 

- Et Klubmesterskab i slagspil i flere aldersbetingede rækker for damer og 
herrer (som nu) 

- Et klubmesterskab i slagspil for Superveteran, spiller fra 48 
- Old Boys og Old Girls erstattes af en seniorrække 

 
Desuden tilbydes der nogle uofficielle klubmesterskaber m. stableford, bl.a.:  

- Mikro / børn på Par 3 banen 
- Begyndere fra tee 38 

 

Der kommer yderligere oplysninger om planen for klubmesterskabet ud til 

alle medlemmer. 

Anders og Kim sikrer den videre planlægning af klubmesterskabet. 

  

Frivillighedsgrupper v/Kirsten Egelund Pedersen 
Boldopsamlingen fungerer ikke optimalt. Udfordringen er især fredag og i weekenden, samt på 
helligdage. Det sker for mange gang at opsamlingen ikke bliver taget.  

 
Der skrives ud til alle medlemmer for at få flere til at melde sig som boldopsamler. Kirsten aftaler 

nærmere med Charlotte D. og sender opfordring ud til alle medlemmer.  
 

13. Evt. 
 
På ’Golfens dag’, søndag den 24. april havde vi besøg af 20 personer heraf 4-5 børn. Alle var 
positive overfor arrangementet og flere tilkendegav at de gerne vil begynde på golfen.  
 
 


