Generalforsamling tirsdag den 27.3.2012 kl. 19.00 i klubhuset

Formandsberetning:

Brande Golfklub, 2011 og fremtiden

Det er barske tal, man hører rundt omkring fra forskellige golfklubber. Jeg vil gerne indlede min beretning med
at sige, at i Brande har vi alt andet lige haft et forrygende år. Vi har ændret et driftsunderskud på over 200.000
til et plus, ikke mindst på grund af nogle stærkt engagerede udvalg, rigtigt gode medlemmer, og en super indsats
fra alle vores ansatte. Vi har været ude med sparekniven, og det er lykkedes med jeres hjælp, uden at det er
gået ud over klubben. Det er nogle grimme scenarier, når man hører, at 8 baner er gået konkurs siden 2008, og
udviklingen i det, man kalder golfrelateret forbrug, er faldet med 29 % på 5 år. Nu siger man, at udviklingen er
ved at være vendt, og det både håber og tror vi alle sammen. Og jeg vil gerne sige, at vi er ikke for få golfspillere
i Danmark, men måske nok for mange klubber.
2011 var året, hvor vi på ekstraordinær generalforsamling fik lov til at fjerne indskuddet, som mange af vores
kollegaer har gjort. Det er også året, hvor vi efter 4 års tilbagegang i medlemsantal har et plus, som inkl. nabomedlemskaber er på 62. En del kommer fra den nye flex-medlemsordning, som jo til gengæld desværre gør, at
gennemsnitskontingentet er lidt mindre. Det var også året, hvor vi efter konstant tilbagegang på nybegyndere
fik 50 % fremgang.
2011 er også året, hvor nogle initiativrige medlemmer fik startet erhvervsklubben, som, efter hvad jeg forstår,
har over 50 erhvervsmedlemmer i dag. Det forventer vi os meget af.
Jeg vil gerne her også nævne vores samarbejdsaftale med fodboldklubben FC Midtjylland og ishockeyklubben
Blue Fox, som ud over reklameværdien gør det muligt for bestyrelsen at tage samtlige frivillige udvalgsmedlemmer og ansatte med til hhv. fodbold og ishockey.
Greenfee gæster, ja, vi har en fremgang på 927, som gør at vi er meget tæt på 6.000 i 2011. Den gennemsnitlige
greenfee-betaling er faldet lidt, bl.a. på grund af vores flotte samarbejde inden for ERFA-gruppen og firkløveret.
Hedeslaget havde nogle færre deltagere i 2011. Vi prøver igen sammen med Give og Gyttegaard i 2012 og har i
skrivende stund fået mange tilmeldinger.
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2011 var også året, hvor vores sekretær valgte at stoppe. Der skal lyde en mega tak til vores kasserer, Kirsten
Pedersen, til Minna Mikkelsen, og til Jonna Daugaard for det arbejde, de gjorde i de ca. 3 måneder, vi var uden
sekretær. Og stor tak til vores pro for at være telefonpasser/servicemedarbejder.
Greenfee bliver uændret 300 kr. per dag i 2012, og så kan vores medlemmer tage en gæst med per dag til –100
kr. Derudover har vi lavet greenfee aftaler med rabat på 100 kr. med Herning, Ikast, Åskov, Trehøje, Give, Jelling,
og Birkemose. Desuden fortsætter vi jo med firkløveret, som jo er et samarbejde mellem Give, Jelling, Birkemose, Åskov og Brande. Prisen for firkløver-samarbejdet er 650 kr. for et år. (overhead med priser)
Golfboks med tidsbestilling m.m. er i dag en helt uundværlig service og informationskilde for os. I denne forbindelse vil jeg give en kæmpe tak til dig, Ellen Juulsgaard, for opdatering af hjemmeside og en masse andre ting.

Klubmestre 2011
Vinderne i hulspilsturneringen:

Damer:

Helle Olesen med Anne Mette Ahrens som ”runner up”

Herrer:

Carsten Holt med Jesper Bach som ”runner up”
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Klubmestre blev:

Damer:

Helle Olesen

Old girls:

Kamma Bundgaard

Herre junior: Jakob Linde
Herrer:

Michael Pedersen

Old boys:

Ib Møller Pedersen

Der har i øvrigt været en del diskussioner, om vi skal have flere rækker, som vi havde før. Dette overlader vi til
matchkomiteen, og bestyrelsen vil følge deres ønsker.

Hole-in-one:

Rune Andersen, hul 13
Kurt Sørensen, hul 18
Oluf Søndergaard, hul 18
Anne Hedegaard, Rold Skov G.K., hul 18

Juniorer og Eliten
Desværre måtte vores elitehold en tur tilbage til Danmarksserien trods en formidabel afslutning med 2 flotte
sejre i den sidste turneringsweekend, men desværre var de andre resultater imod os.
Der kommer flere og flere juniorer. Herligt! Og vi har haft glæde af at have en stor DGU turnering i sommeren
2011. Det var dejligt for vores juniorleder bagefter at få brev fra DGU med ros for en god og vel gennemført
turnering på en super bane. Den næste store DGU turnering bliver lørdag den 23. juni 2012 i Brande, hvor DGU
forventer der bliver ca. 120 juniorspillere.
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Udvalgene
Ladies og Men’s Section: Fortsætter deres tirsdags- og torsdagsmatcher. De har haft masser af aktiviteter i 2011,
og i bestyrelsen er vi meget glade for samarbejdet med disse 2 udvalg.

Begynderudvalg: Som jeg har nævnt tidligere, er det herligt, at vi kan notere en fremgang i antal begyndere på
ca. 50 %.

Seniorklubben: I dag er det golfklubbens største klub i klub med over 110 medlemmer, og vi er glade for samarbejdet. Seniorklubben fortsætter deres matcher onsdag formiddag.

Handicapudvalg: Dette udvalg fungerer som altid. I parentes bemærket er det muligt, der kommer nye regler
omkring handicapregulering, men nærmere om det, når vi får det på skrift fra DGU.

Sponsor- og økonomiudvalg: Sponsorater er godt nok blevet svære at få mange steder, og jeg er derfor stolt
over at kunne sige, at vi har ramt nøjagtigt samme beløb i 2011 som året før, dvs. ca. 300.000 i sponsorindtægt +
ca. 60.000 i match sponsorater.
Med hensyn til økonomien vil jeg gerne nævne, at efter besparelser på lønninger i cafeen med lidt færre åbningstimer har vi alligevel holdt den samme omsætning som i 2010.

Sekretariat: Per 17.1. 2012 har vi fastansat Birgitte Hessel, og jeg er glad for at kunne sige, at samarbejdet mellem Birgitte, bestyrelsen, udvalgene, medlemmerne og vores gæster bare fungerer. Birgittes arbejdstid er fra
1.4. – 31.10.: 20 timer/uge fordelt med mandag/tirsdag/torsdag/fredag kl. 9-13 og onsdag kl. 13-17. De øvrige 5
måneder er beregnet på 12 timer/uge og afspadsering.
Cafeen: Tak til Gerda og co. Det er en fornøjelse at komme ind og besøge jer og bruge nogle penge. Det er flot,
at I har været med til at holde samme omsætning i 2011 som i 2010, og har været med til at Cafeen har givet et
rigtigt flot overskud.

Baneudvalget: Tak til vores chefgreenkeeper og hans stab for den måde, de holder banen. Vi har haft en anelse
angreb af gåsebiller, og så havde vi desværre en svær start på sæsonen på grund af den lange vinter med
sneskimmel og lignende, men fra maj var banen helt på toppen igen. Vi har så til gengæld kunnet spille på sommergreens til 20. januar i år.
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Turneringskomiteen: Vi har haft 10 sponsormatcher, og vi har haft i alt ca. 10 % færre spillere. Disse 10 % stammer udelukkende fra færre deltagere til Hedeslaget, så sponsormatcher har været nøjagtigt det samme.

Træner og greenkeeper
Christian har vi forlænget aftalen med for 2012, og vi skal have en snak med ham i april omkring fremtiden. Lars
har vi en aftale med til udgangen af 2012, og så har vi option på hinanden i 2013 og 2014, som vi skal tale om i
september/oktober.

Til alle udvalgsformænd og medlemmer: Tak for jeres indsats i klubben i 2011. Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet med jer i 2012.
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Medlemmer
Opgjort per 31.12.2011 har klubben følgende antal medlemmer:

2010

2011

Difference

Seniorer

515

513

-2

Ynglinge

27

23

-4

Juniorer

31

46

+15

Juniorer uden banetilladelse

20

11

-9

Udlandsmedlemmer

9

6

-3

Flexmedlemmer

0

28

+28

602

627

+25

59

50

-9

661

677

+16

85

131

+46

Aktive medlemmer i alt

746

808

+62

Passive

154

141

-13

I alt
long distance
I alt
Nabomedlemmer, Herning og
Samarbejde med klubber
(ikke unionsmedlemmer)

Prøvemedlemmer, der ikke har meldt sig ind i klubben, er ikke medregnet
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Jeg vil også nævne ERFA-gruppe-medlemmerne Åskov, Give, Jelling, og os selv og takke klubberne for et super
godt og åbent samarbejde i 2011. Desuden skal jeg nævne, at Brande har et rigtigt godt samarbejde med Herning, Trehøje og Ikast.

Som jeg fortalte sidste år ved generalforsamlingen, har klubben i de 18 år, vi har eksisteret, investeret et sted
mellem 8,1 og 9 mio. kr. Jeg er både stolt og glad over at kunne sige, at alt er betalt og næsten afskrevet. Vi er
totalt gældfrie, ikke mindst takket være samarbejdet med jer.
Det vi dog samtidig må sige er, at på den korte bane så skal vi til at tjene til vores afskrivninger, så vi kan geninvestere.

Vi har jo gennem årene haft lidt udskiftning i bestyrelsen, og vi begynder nu med generationsskiftet. Nogen, der
har været med, har allerede givet plads til andre, og i år er det således, at vores næstformand, Frank Pedersen,
og vores baneudvalgsformand, Niels Borgaard, som har været med fra starten, begge takker af. (Skal vi give dem
en hånd). Næste skridt bliver vores kasserer, og så jeres formand. Det bliver ikke på én gang sammen med de 2
kollegaer, men inden for 1 og 2 år. Bestyrelsen har derfor det sidste års tid lavet research på at finde forslag, og
når vi kommer til valg af bestyrelsesmedlemmer, så har bestyrelsen 2 forslag. Og så kan det jo i øvrigt være, jeg
også kommer til at takke af, for jeg er jo på valg… . Vi vil også meget gerne have emner fra jer, vores medlemmer. Husk vi skal også bruge gode suppleanter, som måske en dag skal træde ind.

Jeg vil gerne her vise jer vores organisationsplan. (overhead)

Vi har et fantastisk anlæg, vi har et fantastisk klubhus, vi har masser af gæster udefra, som elsker at komme i
Brande, vi har nogle super udvalg, medlemmer og ansatte. Der er ingenting der i 2012 og 2013 bliver problemfrit, slet ikke hvad angår økonomien, og som tidligere nævnt skal vi til at tjene til afskrivninger. Jeg er sikker på,
det lykkes i denne klub, og jeg tillader mig endnu engang at bemærke, at vi er gældfri - og har næsten det hele.

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke Anna og Aage Petersens Fond for deres investering, og tak til
Jens Iversen for et rigtigt godt samarbejde.

Til slut vil jeg takke alle ansatte, medlemmer og udvalg for samarbejdet, som hele bestyrelsen er glad for, og tak
til mine bestyrelseskollegaer for et positivt samarbejde.
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Hermed ønsker jeg en fortsat god generalforsamling.
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