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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub i klubhuset 
Mandag 9. marts kl. 17.00 - 20.00 

Deltagere: Jette Skott Kristensen (jsk), Kim Eriksen (ke), Carsten Holt (ch), Ivan Larsen (il), Anders Quist Hermann 
(aqh), Charlotte Dybvad (cd) 
Afbud: Kirsten Egelund Pedersen (kep), Jan Madsen (jm), Preben Christensen (pc), Carsten Holt forlod mødet kl. 
19. 

___________________________________________________________________________________ 

Punkt Emne 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde¨ 

Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

3. Organisationsplan for 2022 
Drøftelse og vedtagelse af opgaver for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 
Forretningsudvalget skal efterfølgende sikre, at der foretages tilretninger på hjemmesiden. 
Den nuværende organisering kan ses på hjemmesiden og i klubhuset. 
Udkast til ny organiseringsplan for 2022 fremsendt til bestyrelsen. 
JSK gennemgik oplægget med fordelingsforslag af nye ansvarsområder. 

Beslutning: 
Med enkelte ændringer til organisationsplanen, blev denne foreløbig vedtaget. 
Da bestyrelsen ikke havde fuldt fremmøde, skal de ikke fremmødte bestyrelsesmedlemmer ind 
over og godkende planen, inden den offentliggøres. 

4. Medlemmer af forretningsudvalget/økonomiudvalget i 2022 skal aftales. 
Det indstilles, at forretningsudvalget/økonomiudvalget i 2022 repræsenteres af følgende: 
Jette Skott Kristensen, Kirsten Egelund Pedersen, Ivan Larsen, Preben Christensen.  
Anders Quist Hermann deltager ift. økonomi fra baneudvalget. 

Beslutning: 
Vedtaget 

5. Medlemmer af Caféudvalget for 2022 skal aftales. 
Det indstilles, at Caféudvalget i 2022 repræsenteres af følgende: 
Jakob Hjulmand, Jette Skott Kristensen, Ivan Larsen, Preben Christensen 
KEP har skriftligt foreslået, at udvalget udbygges med et menigt medlem. 

Beslutning: 
Udvalget godkendt. Forslag om udvidelse af et medlem fra golfklubben. Det kunne være en, der 
i forvejen er med i frivillighedsgruppen i Café 19 eller et medlem andet medlem, som kan have 
en interesse i Café 19 (forslag Kim eller Kirsten Storm). 

6. Kommende bestyrelsesmøder. 
Deltagelse af Elsebeth Grarup som sekretær. 
Hun skal sikre udarbejdelse af dagsordenen i samarbejde med formanden samt udarbejdelse af 
referater. 

Det indstilles, at Jette Skott Kristensen aftaler det videre forløb med Elsebeth Grarup. 

Beslutning: 
Vedtaget 
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7. Aftale bestyrelsesmøde med deltagelse af medarbejderne 
Det kan være særskilt møde med henholdsvis HP, Jakob, Andreas, Elsebeth. 
 
Det indstilles, at der aftales individuelle møder med hver af de faste fuldtidsansatte. 
Tidspunkt for møderne fastsættes. 
 
Beslutning: 
Vedtaget. 
Fredag den 22. april inviteres Elsebeth, HP, Jakob og Andreas til møde med bestyrelsen. 
JSK kontakter Elsebeth for at lave dagsorden og invitation. 

9. Planlægning af møde med Max Schaumann 
Punkt, som skal drøftes med Max, er primært den udarbejdede opgørelse over udgifter til banen i 
de kommende 4 år. 
Deltagere: Hans Peter, Anders, Kirsten, Ivan, Jette. 
 
Dato for møde med Max Schaumand skal fastsættes. 
 
Beslutning: 
Der aftales møde mellem JSK, KEP, IL, JSK, HP og Max omkring langtidsinvesteringer. 
JSK kontakter Max for, hvor presserende et møde med ham er, inden næste bestyrelsesmøde i 
fonden. 
Hvis dette skønnes nødvendigt, findes mulighed for møde i uge 12. 

10. Gennemgang af projekter som er i gang, men ikke afsluttet 
a. Bagrum - slibning af skarpe kanter 
b. Udvidelse af udslagshus og etablering af studierum 
c. Rest-midler terrassen 

 
De ansvarlige for de tre punkter gennemgår status. 
 
BESLUTNING: 
Ad a) 
Iflg. KEP har Arne har styr på det! 
 
Ad b)  
Andreas informeres om status. 
 
Ad c) 
Der aftales med Flemming Hübsch sidst i marts omkring møbler. 
Resten af det afsatte beløb benyttes til blomsterkrukker mv. 
 
Der opsættes puttemåtter i Café 19, så der fx kan laves puttekonkurrence, når caféen benyttes. 
Caféudvalget styrer dette sammen med Jakob. 
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11. Gennemgang af projekter som skal i gang  
a. Midler fra Brande Oldboys 
b. Midler fra gavebrev 2021: 

Affaldsspande på udvalgte huller  
 
Der sættes tovholder på de enkelte punkter. 
Der skal udarbejdes en tidsplan og handlingsplan. 
 
Beslutning: 
Ad a) 
Der tages en snak med Andreas og Johannes omkring etablering af en aktivitetsbane nede 
omkring træningsarealet. 
JSK kontakter Andreas. 
 
Ad b) 
Der er modtaget ca. 26.000 kr. i gavebreve i 2021. 
Der er stillet forslag om affaldsspande på udvalgte huller, hvor der kan affaldssorteres og 
flaske/dåsesorteres. 
Der skal designes et løsningsforslag, og de relevante huller skal afdækkes. 
KE har bolden på dette. 
JSK undersøger, om der i lokalområdet findes socialøkonomiske virksomheder, som kan udføre 
arbejdet efterfølgende. 
 

12. Udveksling af greenfee 
Vi er med i ordningen med udveksling af greenfeekort fra 10 klubber.  
Det betyder, at vi har 200 greenfeebilletter, der skal udleveres og/eller indgå i præmier til 
matcher. 
Bestyrelsen skal drøfte, om det er forretningsudvalget, der foretager fordelingen efter særlige 
kriterier, som er godkendt af bestyrelsen. 
 
Det indstilles, at der udleves greenfee til medlemmer, som yder en helt særlig  frivillig indsats og 
ikke har modtaget ”nogen form for betaling” for dette. 
 
Der gives greenfee til åbningsmatchen den 3. april 2022 som præmier samt som klappepræmier 
til Brande Open. 
 
Forretningsudvalget sikrer, at greenfeebilletterne udleveres, så alle kan blive udleveret og brugt i 
2022. 
 
BESLUTNING: 
Alle 200 greenfeebilletter fordeles af forretningsudvalget som præmier, anerkendelse af frivilligt 
arbejde og hvem, der ellers kan påskønnes. 
Bestyrelsen frasiger sig billetter, da de gør mere nytte blandt de øvrige frivillige i klubben. 
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13. Promovering af Brande Golfklub 
Af de budgetterede midler i 2022 til administration, afsættes 5.000 kr. til markedsføring.  
Fra sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at efter generalforsamlingen drøfter den nye 
bestyrelse, hvad der skal sættes fokus på.  
Der er stor opbakning til at lave promovering via Facebook og andre sociale medier.  
 
Begynderudvalget ønsker at etablere streamers til bilerne.  
Udgiften til disse dækkes via begynderudvalgets budget.  
Bestyrelsen skal drøfte, hvordan og hvor markedsføringen skal ske. 
 
BESLUTNING: 
Udvalget for rekruttering og fastholdelse tildeles midlerne, og som må finde den bedste 
anvendelse af midlerne. 
 

14. Firkløver og MidtVestGolf til bestyrelsen 
AQH forslår, at bestyrelsen kan tildeles Firkløver og MidtVest golfmedlemskab. 
 
Beslutning: 
Godkendt. 
JSK aftaler med kontoret. 
De bestyrelsesmedlemmer som ønsker dette, kontakter selv Elsebeth. 

15. Eventuelt 
AQH har pålagt HP at få lavet instruktioner til alle maskiner i greenkeepergården, og at personalet 
instrueres i brugen af disse. 
 
KEP skal følge op hos DGU, hvordan vi er stillet mht. frivillige og brugen af maskiner mv. 
 
KE tager fat i Royal Unibrew omkring pulje til 2022.  
Vi mangler 3 nye parasoller. 
 
Orientering om loftvinduer i klubhuset 
Repræsentant fra Arne Danielsen og fra Velux samt Søren Grarup mødes i klubhuset onsdag den 
16. marts 2022 til gennemgang af loftvinduerne. Årsagen er at det fortsat regner/drypper ind. 
 
Orientering rengøring loftvinduer 
Der er bestilt rengøring af alle loftvinduerne v/Thomas Wester, Nem-Ren. 
Samtidig sættes der film på de to vinduer som ligger lige over madmontre i Cafe19, således at 
solen ikke står og ”bager” ned i disse. 

 

Brande, den 9. marts 2022 
 

 


