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Referat - bestyrelsesmødet den 13. oktober kl. 16.30 

Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande 
 

Inviteret: Kirsten Egelund Pedersen, René Baarts, Ib Møller, Charles Gjørup, Jette Skott 

Suppleanter: Carsten Holt, Oluf Søndergaard 

 

Afbud fra Kirsten Egelund Pedersen 

Mødet hævet kl. 20.45 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

2. Økonomi generelt 
På grund af Kirsten Egelund Pedersens fravær gav Jette Skott en kort information om økonomien.  

 

3. Drift Café 19 
v/Jette 

Der er møde med den nye leder af Café 19 i november 2014. Det forventes, at der sker ansættelse 

pr. 1. marts 2015. 

 

4. Status på Firkløveraftalen 
v/Jette  

Der laves opfølgning ultimo oktober 2014.  

Brande Golfklub kan forvente en indtægt på godt 200.000 kr. i 2014. 

 

5. Opfølgning på punkter fra sidste møde 
 

Status Frivillighedskorps 
Gruppen - KLUBHUS 

Frivillighedsgruppen er i gang. Der er planlagt aktivitetsdage frem til april 2015. 

Opgaverne aftales fra gang til gang. Medlemmerne i gruppen møder op, hvis dato og tid passer 

dem. Der er udpeget en person, som skal sikre, at der sker registrering af hvilke opgaver, der er 

udført samt hvem der er med i gruppen. Alle, der har lyst til at indgå i gruppen, kan maile til 

brandegolfklub@brandegolfklub.dk - mærket Frivillighedsgruppe 3 - Klubhus. 

 

Gruppen - VÆRTER 

Frivillighedsgruppen er i gang. Der er planlagt dage, hvor værterne skal være i klubhuset og 

servicere gæster. 

 

Grupperne - UDENDØRSAREALER OG BANEPLEJE  

Der sendes invitation til alle medlemmer om et informationsmøde i oktober 2014. 

 

Status: Renovering af infotavle 
Oluf sørger for, at pladen skrues ned og afleveres til Ib. 

 

Møde med udvalgsformændene 
Møder med samtlige formænd for udvalgene onsdag den 19. november kl. 19.00 i klubhuset. 

Kirsten laver udkast til dagsorden. Udkast er klar til næste møde. 
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Status: Lynafleder på Pavillonen ved hul 7, 8, 10, 11 

Iflg. Gunnar Hyldgaard er det ikke nødvendigt med lynafleder på pavillonen.  

Der er enighed om, at der på nuværende tidspunkt ikke monteres lynafleder på pavillonen.  

 

Status: Brugen af Dropbox/møde med Anders Quist Hermann 

Kirsten laver aftale, når hun er tilbage fra ferie. 

 

Status: Skobørste 
v/Charles 

Charles har undersøgt muligheder - der følges op på næste møde. 

 

Status: Vintertræningslokaler i Brande 
v/Carsten og Jette 

Forskellige muligheder er undersøgt, og nye blev drøftet. Carsten følger op. 

 

6. Information fra udvalg 

a. Sponsorudvalg 

Forhandling af kontrakt på levering af øl og vand til Café 19 

Oluf og Ib ansvarlig. 

 

b. Økonomiudvalg 

Der har ikke været møde i økonomiudvalget siden sidste bestyrelsesmøde. 

 

c. Turneringsudvalg 

Planlægning af sæson 2015. Det er vigtigt, at planlægningen for 2015 koordineres, så der 

ikke sker flere aktiviteter på samme dag. - Dette er et af emnerne til mødet den 19. 

november 2014 med alle udvalgsformændene. 

 

DGU har booket banen den 28. juni 2015 til DM for to generationer. 

Brande Par Open 2015 - skal konceptet ændres? 

 

Forud for planlægning af turneringer i 2015 skal der afholdes møde mellem formanden for 

sponsorudvalget og turneringsudvalget.  

 

d. Baneudvalg 

Nye maskiner har været på prøve. Funktionaliteten og effekten afspejlede sig på banen. 

Der arbejdes på at udskifte en stor del af maskinparken til sæson 2015. 

 

e. Erhvervsklubben 

Generalforsamlingen 

Ib gav en kort orientering. 

 

f. Begynderudvalg 

Charles undersøger muligheder med hensyn til ny formand. 

 

g. Ladies section 

Generalforsamling 

Der var god tilfredshed med hele sæsonen - ønsker dog flere medlemmer. 
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h. Mens section 

Generalforsamling 

Der var god tilfredshed med hele sæsonen - ønsker dog flere medlemmer. 

 

i. Seniorerne 

Intet nyt. 

 

j. Juniorer 

Efterårsafslutning den 2. november. 

Julegolf i december. 

Elitetræning for juniordrengene. 

 

k. Elite 

Der er tilmeldt et hold i sæson 2015 - 4. division. 

Det overvejes, om der skal tilmeldes et seniorhold under DGU. 

 

l. Klubhusudvalg 

Se under frivillighedsgrupperne. 

 

7. Information fra formanden 
Der har været afholdt møde med Jens Iversen.  

Der er aftalt nyt møde i november 2014. 

 

DGU-Regionsmøde den 20. oktober i Herning. Deltagere: Ib Møller og Jette Skott 

 

Skolegolf 2015 

Vi har i 2014 haft en dag på Uhre skole for at fortælle om golfens glæder. Efterfølgende var Uhre 

Skole på besøg i golfklubben. Vi arbejder aktivt på at få arrangeret skolegolf i 2015, og tilbuddet 

gives nu også til de øvrige skoler i Brande og Blåhøj. 

 

Åben Skole 

Golfklubben har meldt sig under fanerne. Det betyder, at skolerne efter aftale kan benytte området. 

 

Åbningstiden i Café 19 reguleres i forhold til vejr og aktiviteter på banen. 

 

8. Evt. 

Intet. 

 

9. Næste møde 

Den 4. november kl. 17.00. 

 

Ref.: Jette Skott Kristensen/ej 


