Generalforsamling tirsdag den 25.3.2014 kl. 19.00 i klubhuset
Formandsberetning v/Kurt Bach:
Brande Golfklub 2013
Efter en mindre medlemsfremgang i 2012 må vi konstatere en mindre tilbagegang i 2013. Jeg tager hermed
hul på min sidste beretning som formand for Brande Golfklub.
En vigtig indtægtskilde er vores greenfee gæster, og vi har en flot fremgang i 2013. Vi har nemlig haft 6.134
gæster, hvilket er et plus på 516 spillere.
Jeg vil her vise vores greenfee-takster for 2014. Jeg vil desuden vise jer vores samarbejdsaftaler.
Klubben har samtidig indgået en ny firkløver-aftale, således at vi nu er 6 klubber i firkløver-samarbejdet. Ny
er Herning, og det betyder, at vi jo så nok må konstatere, at vores mangeårige naboaftale med Herning stille
og roligt forsvinder.
I 2013 er vores nye hjemmeside gået i luften. Endnu en gang en kæmpe tak til Ellen Julsgaard for hjælpen!
Klubmestre 2013
Vinderne i hulspilsturneringen:
Damer:
Herrer:

Susanne Starostka med Kamma Bundgaard som runner up
Kim Green med Ib Møller Pedersen som runner up

Klubmestre blev:
Junior piger:
Damer:
Old girls:
Veteran - damer:
Drenge junior:
Herrer:
Midage herrer:
Old boys:
Veteran - herrer:

Olivia Mikkelsen
Kirsten Storm
Kamma Bundgaard
Vera Søndergaard
Danni Rasmussen
Kim Green
Anders Quist Hermann
Bent Christensen
Gerhard Binder

Hole-in-one:
Her har vi haft 4 i 2013:
Søren Basse, Brande - hul 18
Manuel Nielsen, Trehøje - hul 18
Linda Præstegaard, Brande - hul 18
Fritz Nielsen, Herning - hul 3
Juniorer og Eliten
Vi klarede os flot i 4. division med en 2. plads, og eliten har i afskedsgave til mig som formand lovet mig
oprykning til 3. division i 2014.
For vores juniorer er der lavet et flot program for 2014, og vi glæder os til en videreudvikling af denne
afdeling.
Udvalgene
Ladies og Mens Section: Fortsætter deres tirsdags- og torsdagsmatcher. De har haft masser af aktiviteter i
2013, og i bestyrelsen er vi meget glade for samarbejdet med disse 2 udvalg. Samtidig er det en glæde at
konstatere udviklingen i antal spillere i de 2 afdelinger: Ladies Section er nu på 52 medlemmer og Mens
Section på 61.
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Begynderudvalg: Som før kører dette udvalg et super løb, og vi ligger over 50 % i indmeldelse af de begyndere, som har bestået prøven. Der har i 2013 været 40 prøvemedlemmer. 36 har bestået, og 26 har meldt sig
ind. Udvalget har fået tilsagn om yderligere 6 indmeldelser i januar.
Seniorklubben: Er i dag vores største klub i klubben med over 115 medlemmer - og I er rigtigt gode til at
hjælpe os, når vi kalder. Jeres matcher fortsætter hver onsdag formiddag.
Banekontrol: En tak til dem, som hver lørdag/søndag har været med til at få spillet til at glide på vores bane.
Erhvervsklubben: Vi er meget glade for samarbejdet og for de bidrag, de har givet. Sidst til indkøb af juniorbags.
Handicapudvalg: Fungerer bare i det daglige og ved årsrevisionen.
Investeringer - og hvad har vi købt og betalt: Vi har investeret for i alt ca. 9 mio. kr., og det er en glæde at
kunne sige én gang til: Vi er totalt gældfrie. På den korte - lange - bane vil der begynde at komme nogle
investeringer til maskinparken.
Sponsor- og økonomiudvalg: Sponsor: Som vi alle ved, er det absolut ikke blevet nemmere at få sponsorater
på plads eller for den sags skyld få nye sponsorer. Derfor er det med stolthed, jeg kan sige, at vi på sponsordelen har en fremgang på over 20 %. Dette vil også fremgå, når Kirsten fremlægger regnskabet.
Økonomi: Her vil jeg ikke kommentere ret meget, ud over at klubben kommer ud med et overskud. Nærmere
om dette ved regnskabsgennemgangen.
Sekretariat: Birgitte, du kører nu på 3. år, og samarbejdet med dig, fra bestyrelse til udvalg, medlemmer og
gæster, er vi utroligt glade for. Jeg vil gerne personligt takke for et super positivt samarbejde på kontoret.
Caféen: Gerda og Co., det har været vidunderligt at arbejde sammen med jer i både det gamle og det nye
klubhus. Vi ved, du holder her pr. 31. marts, og bestyrelsen har ansat Erik Hedegaard Andersen som daglig
leder af vores café. Jeg synes, vi skal rejse os og give en klapsalve til Gerda og Co. for en fantastisk service
gennem årene.
Baneudvalget: Tak til vores chefgreenkeeper og hans stab og en tak til udvalget. Det er godt, det ikke er hver
uge, der vælter ca. 225 træer. Og så er vi utroligt glade for den renovering, der har været på for-9, betalt af
vores investorer.
Turneringskomiteen: En fantastisk sæson. Vi har haft 14 sponsormatcher, mere end 1.300 deltagere, en
fremgang på ca. 25 %. Kanonflot! Og til 2014 har vi mere eller mindre det samme antal sponsormatcher på
plads.
Træner og greenkeeper
Vores aftale med Lars løber foreløbigt i 2014 og 2015, og vi har forlænget med Christian i 2014. Jeg håber,
den nye bestyrelse og Christian finder ud af fortsat at give vores fuldtidsmedlemmer gratis undervisning,
sådan som Christian, i loyalitet over for klubben, kørte det i 2013.
Til alle udvalgsformænd og medlemmer: Tak for jeres indsats i klubben i 2013.
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Medlemmer
Opgjort per 31.12. har klubben følgende antal medlemmer:
2012

2013

Difference

Seniorer
Ynglinge
Juniorer
Udlandsmedlemmer
Flexmedlemmer
I alt
Long distance
Nabomedlemmer Herning
og samarbejdsklubber
(ikke unionsmedlemmer)
I alt

528
30
37
6
59
660
41

517
18
30
10
82
627
30

-11
-12
-7
+4
+23
-3
-11

166
867

134
821

-32
-46

Passive

131

99

-32

Prøvemedlemmer, der ikke har meldt sig ind i klubben, er ikke medregnet.
Jeg vil slutte af med at sige, at vi har et fantastisk anlæg og et fantastisk klubhus, som tilsammen gør, at masser af gæster elsker at komme til Brande og spille. Vi har gode medlemmer og ansatte. Der vil helt klart blive
store udfordringer i 2014 og fremadrettet, men med den support, der er fra klubbens medlemmer, er jeg ikke
i tvivl om, at disse udfordringer vil blive håndteret på bedste vis.
Og så vil jeg gerne endnu en gang tillade mig at bemærke, at vi er totalt gældfrie. Det er der ikke mange
klubber, der kan sige.
Jeg vil til slut benytte lejligheden til at takke Anna og Aage Petersens Fond for investeringen, og Jens Iversen for et rigtigt godt samarbejde. Tak for et godt samarbejde til alle medlemmer og medarbejdere, og specielt tak til nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer.
Hermed ønsker jeg en forsat god generalforsamling.
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