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Generalforsamling tirsdag den 24.2.2015 kl. 19.00 i klubhuset 
Formandsberetning v/Jette Skott Kristensen 
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Beretning for Brande Golfklub 2014 
 
Når vi ser tilbage på 2014, har Brande Golfklub haft endnu et år med rigtig mange gode aktiviteter. 
Aktiviteter som har rod i flere grene af vores forening. 
 
20 års jubilæum 
2014 var året, hvor Brande Golfklub kunne fejre sit 20 års jubilæum. Juniorafdelingen markerede jubilæet 
den 27. juni 2015.  Dagen efter - den 28. juni - fejredes jubilæet med en lukket match for medlemmer af 
Brande Golfklub, i alt 84 deltog. Vejret viste sig fra sin smukkeste side, og vi havde en rigtig god dag. 
Café 19 serverede en helt igennem fantastisk menu - og alle, der mødte op, var med til at skabe en utrolig 
dejlig stemning. Tak for jeres opbakning til arrangementet. 
 
Bestyrelsen har valgt, at vi fremover vil afholde en Midsommermatch med samme koncept. 
 
Klubmesterskaber og hulmesterskaber 
Vi fik også afholdt vores klubmesterskaber og fundet vinderen af hulmesterskabet. 
 
Klubmestre 2014: 
 
Juniorpiger  
 

Dorthea Arvad Dall 

Damer 
  

Kirsten Storm 

Old Girls 
 

Jette Pedersen 

Veteran - damer 
 

Kamma Bundgaard 

Juniordrenge 
 

Markus Tang 

Herrer 
 

Michael Pedersen 

Midage herrer 
 

Ib Møller Pedersen 

Old Boys 
 

Bent Christensen 

Veteran - herrer 
 

Asger Søndergaard 

   

 
  

Vindere af hulspilsturneringen: 
 
Damer 
- For første gang i klubbens historie 
er det en juniorspiller, der vinder 
hulspilsturneringen. 
 

Cecilie Ludvigsen med Kirsten Storm som Runner-up 
 

Herrer Carsten Holt med Kim Green Olesen som Runner-up 
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Hole in one 2014 
Nogle golfspillere oplever suset i maven, når de ser, at den lille golfbold ryger i hul på første slag. I 2014 
havde vi 7 personer, som oplevede dette på vores bane.  
 
Det drejer sig om følgende:  

  
 
Turneringer i klubben 
I løbet af 2014 har vi afholdt 13 åbne turneringer med i alt 964 deltagere, hvilket giver et gennemsnit på 74 
deltagere pr. turnering.  
 
Dertil kommer lukkede turneringer:  
Jubilæumsmatch  ...............................  84 deltagere 
Sponsordag  .......................................  42 deltagere 
2 udvalgsturneringer (i alt)  ................  74 deltagere 
 
Samlet deltagerantal i vores turneringer har i 2014 været 1.164 spillere. 
 
Et meget flot antal, som vi håber at kunne fastholde i 2015, hvor vi tillige skal afholde »Sving-Kommunen-
Sammen« (arrangeres af Brande Golfklub hvert 2. år). I 2013 var der »fuldt hus«, hvilket vil sige 144 
spillere. Så vores mål er, at vi i 2015 kommer på et samlet deltagerantal på 1.200 - 1.300 spillere. 
 
Turneringer afvikles ikke af sig selv. Det kræver planlægning, koordinering og kontakt til sponsorerne. 
Tak til alle jer, der gør et fantastisk godt stykke arbejde. Et arbejde som gør det muligt for os at afvikle alle 
disse turneringer til stor glæde for alle deltagerne. 
 

Faste udvalg i Brande Golfklub 
Udover turneringsudvalget, som sørger for afviklingen af vores turneringer, så består Brande Golfklub også 
af en del andre faste udvalg. 
 

Sponsorudvalg  
Vi samarbejder med ca. 90 forretninger og virksomheder, og i runde tal er 10 af dem turneringssponsorer. 
En af sponsorudvalgets opgaver er at finde sponsorer til turneringer. Normalt er der 1, højst 2 udskiftninger 
årligt. Men som følge af udvidelse af antallet af turneringer og ejerskifte hos samarbejdspartnere, skal 
udvalget i 2015 indgå 4-5 nye aftaler - og det arbejder udvalget på. 
Derudover er der fokus på forskellige former for indtægtsgivende virksomhed for golfklubben - bl.a. 
almindelige sponsorater og Company Days. 

Hole-in-one:  
 
Hul 18 
 

Benny Nissen fra Herning Golfklub 

Hul 13 
 

Kirsten Hove, Brande Golfklub 

Hul 13 
 

Bent Nørtoft, Himmelbjerg Golfklub 

Hul 13 
 

Martin Brandt Andersen, Brande Golfklub 

Hul 3 
 

Søren Thygesen, Herning Golfklub 

Hul 13 
 

Asger Søndergaard, Brande Golfklub 

Hul 13 
 

Mikkel Skovbjerg, Brande Golfklub 
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Sponsorindtægter for ca. 280.000 kr. i 2014. 
 

Begynderudvalget 
Vores begynderudvalg er et af de udvalg, som gør et stort arbejde for at få nye golfspillere og dermed også 
nye medlemmer i klubben. Det er her, vi alle skal være med til at støtte op og sikre, at nybegynderne får en 
så god oplevelse, at de efter at have fået »Golfkørekortet« også ønsker at blive medlem af Brande Golfklub. 
 
Der har været tilmeldt 38 prøvemedlemmer  
27 har bestået »Golfkørekortet«, hvoraf 20 har indmeldt sig som fuldtidsmedlemmer og 2 som fleks-
medlemmer - en flot procentdel. 
 
Der har været et fint fremmøde til onsdagsmatcherne, men der er plads til flere. 
 
Både begynderudvalget og bestyrelsen ser gerne, at flere medlemmer tilmelder sig onsdagsmatcherne for på 
den måde at få skabt gode relationer på tværs i klubben så nye føler sig godt modtaget, så de får en god 
information om klubben, om spillet, reglerne og etikken og derved beholder lysten til at spille golf i Brande 
Golfklub. 
 
Begynderudvalget var i 2014 tovholder på »Spil golf med en ikke golfer«. Derudover afviklede de 
Ny/Gammel-matcher i august og september. 
 
Vi har hvert år i november en evalueringsturnering, hvor alle udvalg deltager. Et af de punkter der kom frem 
ved evalueringen af sæson 2014 var, at vi skal arbejde på at blive bedre til at tage hånd om de nye golfere, så 
vi sikrer, at de bliver godt integreret i golfklubben.  
 
Dette vil vi sætte ekstra fokus på i 2015, og vi håber meget på god opbakning fra jer. 
 
 
Baneservice  
Vi har et godt baneservice-team til at varetage opgaverne i weekender og på søn-/helligdage. Derudover blev 
der i 2014 etableret et baneservice-team til hverdagene. 
Det er vigtigt, at vi har gode velfungerende baneservice-teams, som på alle dage følger »livets gang« på 
vores bane. 
Der er behov for en gruppe af en vis størrelse for at dække bemandingen. Derfor vil bestyrelsen gerne 
opfordre jer - der har lyst - til at tilmelde sig teamet. Jo flere der er med i vores baneservice-teams desto 
færre »vagter« er der til den enkelte - fordelt hen over året.  
 

Handicapudvalg  
Et mindre - næsten usynligt - udvalg er vores handicapudvalg, som bare fungerer i det daglige, og som bl.a. 
sikrer, at der udføres en årsrevision. 
Opfordrer medlemmerne til at indberette scores via GolfBox . 
 

Tak til frivillige  
Stor tak til alle, der i forbindelse med de forskellige udvalg yder en stor indsats for vores forening Brande 
Golfklub. 

Tak til frivillige, som stopper 
Tak til Per Gasbjerg, som i flere år sikkert og stabilt har foretaget opgørelser af vores greenfee. I 2014 gjorde 
en lovændring, at vi var nødsaget til at anskaffe et betalingssystem, som samtidig overflødiggjorde den 
manuelle opgørelse af greenfeegæster. Tak Per for din arbejdsindsats. 
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Tak til formænd for de faste udvalg, og som har valgt at takke af med udgangen af sæson 2014. 
Begynderudvalget: Kamma Bundgaard 
Turneringsudvalget: Anne-Mette McKeith Sørensen 
Baneudvalget: Frank Pedersen. 
I skal alle have en ekstraordinær stor tak for den arbejdsindsats, I har ydet gennem årene. Uden medlemmer 
som jer, ville det ikke være muligt at drive en klub på det niveau, som Brande Golfklub bliver. 
 

Aktiviteter i Klub i klubben 
»Klubberne i klubben« viser et godt billede af den alsidighed, som golf og dermed også Brande Golfklub 
består af. 
Brande Golfklub indeholder aktiviteter for alle aldersgrupper - lige fra vores juniorer på 6 år og til de modne 
80+. 
 
Fantastisk sport, hvor det er muligt at gennemføre turneringer og matcher, hvor alle kan spille mod alle. 
 

Eliten 
Vores herre-Elitehold har i 2014 spillet i danmarksturneringens 4. division. De klarede sig, og det betyder, at 
de også i 2015 spiller i 4. division. 
Der var tilmeldt 2 hold i 2014. Da det flere gange i løbet af sæsonen har været noget af en udfordring at stille 
hold, er det besluttet, at der i 2015 kun er tilmeldt 1 hold. 
 

Juniorer  
Der har i 2014 været 17 ynglinge og 27 juniorer. 
 
I 2014 blev der planlagt juniortræning lørdag formiddag, hvilket har været positivt. Derudover har der været 
træning om tirsdagen, og i sensommeren var der træning for juniorer/ynglinge.  
Juniorerne har spillet i JDT (Junior Districts Tour) samt i AON Girls Only Tour.   
Generelt har vores juniorer klaret sig godt, og vi håber, at det går mindst ligeså godt i 2015. 
Udover træning og turneringer har der været samarbejde med Give og Åskovs juniorafdelinger. 
Der har været flere aktiviteter - bl.a. blev der i sommeren 2014 afholdt sommercamp med 1½ døgns 
aktiviteter. 
 
Der har været fokus på, at det skal være sjovt at gå til golf og dette koncept arbejdes der videre med i 2015. 
 

Ladies og Mens Section  
Fortsætter deres tirsdags- og torsdagsmatcher. De har haft masser af aktiviteter i 2014. 
 
I Ladies Section har der i 2014 været 51 medlemmer - med gennemsnitligt fremmøde på 26 spillere pr. 
match. Årets udflugt gik til Ikast, og weekendturen gik til Blåvandshuk. 
 
I Mens Section har der i 2014 været 63 medlemmer - med et gennemsnitligt fremmøde på 27 spillere pr. 
match. Der er afviklet 28 matcher hen over sæsonen.  Årets udflugt gik til Volstrup Golfcenter.  
 

Seniorklubben  
Seniorklubben har i 2014 haft 136 medlemmer - hvilket er 6 flere end i 2013 - med et gennemsnitligt 
fremmøde på 65 spillere. 
Som en af de meget få golfklubber har vi i Brande en 9-hullers afdeling. Dette vurderer vi, er et aktivt, og 
hvilket vi også tror, har stor betydning for, at flere kan blive ved med at spille golf til langt op i firserne.  
 
Klubben har været på en 2-dages tur til Farsø med 43 deltagere. Der er spillet Regionsgolf. Har haft besøg af 
venskabsklubberne.  
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Erhvervsklubben 
Erhvervsklubben har stabiliseret sig med omkring 40 medlemmer og er et godt aktiv for Brande Golfklub. 
Vi er meget glade for samarbejdet med Erhvervsklubben og for de aktiviteter, som gennemføres.  
 
Erhvervsklubbens vision indeholder en klar målsætning om at skabe et levende, engageret og givende forum 
- motiveret omkring medlemmernes passion for golf. Skulle I ønske - eller har I kendskab til nogle 
erhvervsdrivende, som ønsker - at blive en del af dette netværk, så ret henvendelse til Erhvervsklubben. 
Kontakt oplysningerne fremgår af vores hjemmeside. 
 
Udover denne vision har Erhvervsklubben gennem årene givet forskellige sponsorater til Brande Golfklub. 
Her kan bl.a. nævnes hjertestarter, luft til luft varmepumpe til vores bagrum, projektor til vores klubhus samt 
flere juniorsæt og bags til juniorafdelingen. 
 

Tak 
Tak til alle frivillige fra »Klubber i klubben«, som lægger energi i at få denne del til at fungere til glæde for 
rigtig mange medlemmer af Brande Golfklub. 

 
Frivillighedsgrupper 
Henover sommeren arbejdede vi på at få etableret nogle frivillighedsgrupper, som kunne varetage opgaver 
ifm. vedligeholdelse og renholdelse af arealerne omkring banen, v/p-pladserne, v/driving range samt 
omkring klubhuset. Endvidere blev der etableret en frivillighedsgruppe for klubhuset og en værtsgruppe. 
 
Grupperne har hver deres tovholder, som sikrer, at de beskrevne opgaver udføres. Tidspunktet for udførelsen 
af opgaverne planlægges primært af grupperne selv. 
 
Grupperne vil være tilknyttet et bestyrelsesmedlem, således at evt. spørgsmål kan afklares hurtigt. 
 
Vi vil fra starten af den kommende sæson sikre, at alle grupper kommer godt i gang. 
 
I efteråret 2015 afholdes en match med efterfølgende spisning som tak for indsatsen. 
 
Er der nogle af jer, som gerne vil deltage i arbejdet i én eller flere af grupperne, kan I kontakte kontoret eller 
Charles Gjørup. 
 
 
Maskinpark 
En af bestyrelsens opgaver i 2014 har været at få overblik og styr på udskiftningsbehovet i vores maskinpark. 
 
Da vi var klar over, at vi stod over for en større investering i nye maskiner, tog vi kontakt til DGU, og 
sammen med dem fik vi gennemgået vores maskinpark. Med baggrund i denne gennemgang og vores egen 
vurdering blev der udarbejdet en investeringsplan. 
 
Som året gik, blev det dog tydeligt, at nogle af maskinerne skulle skiftes hurtigere, end vi i første omgang 
havde planlagt. Det medførte, at vi i efteråret fik ændret investeringsplanen og indhentet tilbud på nye 
maskiner.  
 
I hele denne proces har der været afholdt en del møder mellem vores chefgreenkeeper og bestyrelsen samt 
vores baneejer. Disse møder resulterede i, at der blev indhentet tilbud på nærmere specificerede maskiner.   
 
Tilbuddene blev gennemgået, og hver leverandør fik mulighed for personligt at gennemgå deres oplæg og 
beskrive maskinerne.  
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Det samlede resultat af disse forhandlinger er, at der anskaffes nye maskiner. Leverandøren tager to gamle 
maskiner i bytte. Den samlede investering er på ca. 1,1 mill. inkl. moms. Og maskinerne leveres omkring 1. 
marts 2015. 
  
Indkøbet består bl.a. af en semirough-klipper, greenklipper med diverse tilbehør, topdresser, 
eftersåningsmaskine og vertikalskærer. Derudover er der indkøbt en brugt hurtigprikker og en Single klipper. 
 
Finansiering af indkøbet sker via et lån. Brande Golfklub låner pengene af baneejeren. Der er aftalt en 
tilbagebetalingstid på 5 år, hvorefter Brande Golfklub ejer alle maskinerne. 
 
Der har hele vejen igennem været meget positive forhandlinger. Vi har haft et godt samarbejde med vores 
baneejer. Vi har i dette forløb været 100% enige i målet - nemlig at få en bane, som fremstår velplejet i den 
smukke natur, med flotte huller og med særlig fokus på gode jævne greens. 
 

Café 19 
En anden opgave - som havde fokus fra starten af sæsonen 2014 - var, at vi ville forsøge at skabe mere liv i 
klubhuset. Et af midlerne skulle være en udvidet åbningstid. 
 
Det startede med, at vi »omdøbte« GolfCaféen til Café 19, og samtidig koblede vi historien fra det gl. 
klubhus sammen med det nye klubhus. Sammenkoblingen - historien - om Finn Birkelunds billede med hul 
19 er, at det er malet på en dør fra det gamle klubhus. Jeg synes, det gør sig godt på væggen her i cafe-arealet 
og passer godt til navnet Café 19. 
 
Da Gerda valgte at stoppe som leder af GolfCaféen med udgangen af 2013, havde vi i januar ansat en ny 
leder, Erik Andersen. Han skulle arbejde ud fra konceptet om udvidet åbningstid og havde ellers meget frie 
hænder til at finde formlen. Det lykkedes i høj grad, og ikke mindst fordi I som medlemmer af Brande 
Golfklub bakkede op. Også gæster udefra har været rigtig glade for den udvidede åbningstid, og den 
mulighed det gav for at få servering i Café 19. 
 
Pr. 1. august valgte lederen, Erik Andersen, af Café 19 at opsige sin stilling. Vi havde et godt team, som 
kunne køre caféen videre - dog med ændringer i åbningstiderne, som blev tilpasset antal besøgende - og i 
særlig grad fordi Gerda Sig sagde ja til at hjælpe os igennem sæsonen.  
 
Der skal herfra lyde en særlig tak til Gerda for din indsats, din fleksibilitet og dit engagement. Du har for mig 
personligt været en meget vigtig livline i driften af caféen fra 1. august og frem til dato.  
 
Fra 1. marts 2015 har vi ansat Karin B. Jensen, som ny leder af Café 19. 
Konceptet fortsætter, som vi startede i 2014, men der vil komme fokus på yderligere aktiviteter. Aktiviteter 
som I vil komme til at høre mere om i løbet af sæsonen. 
 

Økonomi 
Her vil jeg ikke kommentere ret meget, ud over at klubben kommer ud med et mindre overskud. Kirsten 
Egelund Pedersen vil komme ind på økonomien ved gennemgang af regnskabet. 
 
Men det alle golfklubber »kæmper« lidt med, er at få flere medlemmer, da medlemstallet er en afgørende 
faktor for økonomien i en golfklub. 
 

Medlemsudvikling 
Vi er i Brande Golfklub 554 fuldtidsbetalende medlemmer og 83 passive medlemmer. 
DGU har opgjort, at hver klub i Danmark i gennemsnit har 802 aktive golfspillere og 83 passive medlemmer 
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Det vil være et stort aktiv, hvis vi i Brande Golfklub kunne øge medlemstallet, så vi kommer nærmere 
landsgennemsnittet. 
 
Derfor har vi også brug for, at alle medlemmer byder ind med gode konstruktive forslag, som gør, at vi er en 
attraktiv klub, som kan tiltrække og fastholde golfspillere - såvel garvede, som nybegyndere. 
 
DGU foretager hvert år en opgørelse over udviklingen i de danske golfklubber. De tal, der er oplyst pr. 30. 
september 2014 er, at DGU har 188 medlemsklubber.  
 
For alle klubberne er der samlet 150.699 aktive og 15.510 passive medlemmer. Dette er et fald på 1,24 % 
(1889 aktive medlemmer) i forhold til 2013. 
 
I Brande Golfklub har vi et fald på 8 fuldtidsmedlemmer svarende til 1,4 % fra 2013 til 2014, hvilket er lidt 
over landsgennemsnittet. 
 
Man kan spørge sig selv, om der er et yderligere potentiale for medlemmer i Brande Golfklub? 
  
Vi har i den forbindelse taget et udtræk af medlemskartoteket fordelt på postnumre (listen nedenfor er ikke 
fyldestgørende - der er flere postnumre med 1 til 2 medlemmer). 
 
Giver denne statistik mon et billede af, hvor rekrutteringsgrundlaget ligger? 
 
 
Postnummer Antal fuldtidsmedlemmer 
Brande 318 
Ikast 6 
Herning 134 
Ejstrupholm 22 
Give 6 
Nørre-Snede 4 
Sønder Omme 4 
Grindsted 5 
 
Kan vi få flere golfere i gang inden for Brande-postnummeret 7330? 
Er der særlige nærområder, vi kan have fokus på? 
 
Hvordan »brander« vi Brande Golfklub, så vi tiltrækker flere medlemmer? 
Hvilke tiltag skal der til, for at vi er attraktive sammenlignet med andre omkringliggende golfklubber? 
Hvordan får vi flere nye golfere i gang? 
 
Der kan sættes gang i mange initiativer, men én af de helt afgørende faktorer er, at vi - medlemmer af Brande 
Golfklub - er de vigtigste ambassadører for vores egen klub.  
 
Det er igennem vores engagement og glæde ved golfspillet, at vi skal få fat i nye golfere. Jeg er meget 
overbevist om, at det er igennem vores fortællinger om de gode oplevelser, vi har i Brande Golfklub, at vi 
skal skabe udvikling i medlemstallet.  
 
Det ville være helt fantastisk, hvis vi - alle medlemmer i Brande golfklub - fandt sammen i grupper à 5 
medlemmer og blev enige om, at nu ville hver gruppe finde ét nyt medlem. 
Det ville give omkring 110 (ud fra de 554 fuldtidsmedlemmer) små medlemsgrupper, der alle arbejder med 
ét fælles mål: At finde ét nyt medlem til Brande Golfklub. Lykkes det, vil det give os 110 nye medlemmer. 
 
Jeg vil gerne opfordre til, at vi alle prøver om dette projekt kunne lykkes for os. 
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Hvis vi lige kort går tilbage til udviklingen i medlemstallet, er her en statistik over udviklingen i 
medlemstallet i Brande Golfklub gennem de sidste 4 år:  
 
Kategori 2011 2012 2013 2014 Udvikling 

fra 2013 
til 2014 

Senior 513 528 517 513 -4 
Ynglinge 18 - 25 23 30 18 17 -1 
Junior  57 37 30 27 -3 
Fleksmedlemmer 28 59 82 87 +5 
      
Long Distance 
medlemmer 

50 41 30 18 -12 

Udlandsmedlemmer 6 6 10 7 -3 
Naboaftaler 
Herning & Ikast 

131 166 134 13 -121 

Passive medlemmer   99 83 -16 
 
 

Greenfee udviklingen 
En anden vigtig faktor for økonomien i klubben er antal greenfeegæster. 
Vi har i 2014 haft 7503 greenfeegæster. 
 
 
 2012 2013 2014 
Udvikling i greenfee  5618 6134 7503 
 

Samarbejdsaftaler 
Firkløver-ordningen blev i 2014 udvidet til også at omfatte Herning Golfklub. 
Det betyder, at ordningen nu omfatter Birkemose Golf Club, Brande Golfklub, Give Golfklub, 
Herning Golf Klub, Jelling Golfklub og Åskov Golfklub. 
 
Et medlemskab koster 800 kr. heraf går de 200 kr. som administrationsgebyr til den klub, som tegner 
medlemskabet. 
De resterende 600 kr. anbringes i en pulje, som derefter fordeles efter antal spillede runder på de enkelte 
baner. 
Brande Golfklubs samlede indtægt for Firkløver i 2014 udgør 286.000 kr.  
 
Den tidligere bestyrelses beslutning, om at vi i 2014 skulle være med i Firkløver-ordningen, var en af de 
mere udfordrende. 
 
Sådan er det jo nogle gange. Vi er som bestyrelse valgt til at træffe beslutninger - også dem som kan være 
svære at gennemskue. Vi må så gøre det ud fra de forudsætninger og ud fra det kendskab, vi har. 
 
Beslutningen havde flere ukendte faktorer, hvor effekten kun kunne bygges på mavefornemmelser og var 
berammet med flere ukendte parametre. Parametre som kunne blive aktuelle, uanset om vi meldte os ud, eller 
om vi fortsatte i ordningen. 
 
Vi har nu tallene for 2014, og disse vil indgå i vurderingen af, om vi fortsat skal være med i Firkløver-
ordningen i 2016. Der skal ikke være tvivl om, at bestyrelsen finder, at det beløb vi får pr. runde er for 
billigt. Samtidig er vi også opmærksomme på, at et medlemskab af en »fritspils-ordning« er et godt tilbud til 
klubbens medlemmer.  
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Vi skal også være opmærksomme på, at det kan være disse tilbud, der gør en klub mere attraktiv end en klub, 
der ikke er med i nogen ordninger. Dette kan have afgørende betydning for at tiltrække og fastholde 
medlemmer. 
 
En anden gevinst ved at være med i Firkløver-ordningen er de gode oplevelser, som vores gæster fra 
Firkløverklubberne tager med sig fra deres besøg på vores bane. Gode oplevelser danner ofte grundlag for 
yderligere gæster og måske kommende medlemmer. 
Derudover er der en oplevelse af, at Firkløvermedlemmerne benytter sig af Café 19 og de gode tilbud, der 
findes her - samtidig med at de skaber liv i klubhuset. 
 
Der er solgt 1020 Firkløver medlemskaber i 2014 og der er gået 13095 runder, heraf er de 5719 gået i Brande 
Golfklub. 
 
Opkrævning for Firkløvermedlemskabet for 2015 blev sendt ud sammen med kontingentet for første ½ år 
2015. Dette gjorde vi for at lette administrationen og samtidig gøre det muligt for alle med medlemskabet at 
benytte sig af ordningen fra første dag i 2015. 
Jeg er blevet informeret om, at det har overrasket nogle, at vi foretog opkrævningen samlet og set i 
bakspejlet, så burde vi have informeret jer om dette, inden vi sendte opkrævningen. Dette kunne meget nemt 
være gjort i vores nyhedsbrev i december 2014. Jeg kan kun beklage, at vi ikke fik den information med. 

 
Samarbejdsaftaler for 2015 
Vi fortsætter i Firkløverordningen i 2015. 
Udover Firkløversamarbejdet er der samarbejdsaftaler med følgende klubber:  
 
Trehøje Golfklub 
Give Golfklub 
Åskov Golfklub 
Jelling Golfklub 
Herning Golf Klub 
Birkemose Golf Club 
Tullamore Golf Club 
Ikast Golfklub  
 
Samarbejdsaftale giver seniorspillere fra de nævnte klubber en greenfee rabat på 100 kr.  
Juniorerne fra de nævnte klubber får en greenfee-rabat på 50 kr.  
 
Naboaftale med Ikast Golfklub 

Samarbejdet baneejeren 
Afslutningsvist vil jeg gerne på egne og hele bestyrelsens vegne takke vores baneejer for samarbejdet i 2014. 
Vi har haft drøftelser om mangt og meget. Altid med det for øje, at vi i Brande skal have en god golfklub, 
hvor medlemmerne samt gæster fra nær og fjern skal have nogle gode oplevelser. 
 
Baneejeren gennemførte for 2 år siden en større renovering af flere huller på banen, og ifm. stormen »Bodil« 
sikrede ejeren, at de væltede træer blev fjernet. Henover vinteren er der sket et større vedligeholdelsesarbejde 
på banen. Der er ryddet træer og buske, og dette har helt klart forskønnet vores bane, hvilket vi også har fået 
tilkendegivet fra mange af jer. 
 
For hele tiden at sikre, at Brande Golfklub har en bane, som er attraktiv - en bane, som gennemgår en 
udvikling, og som sikrer en optimal vedligeholdelse, er det aftalt, at bestyrelsen fremover afholder 
kvartalsmøder med baneejeren. Dette sker med en gensidig forventning om, at jævnlige møder vil være med 
til at skabe merværdi for Brande Golfklub. 
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Samarbejdet med alle ansatte 
Der skal også lyde en meget stor tak til alle ansatte i Brande Golfklub. 
 
En tak til vores chefgreenkeeper Lars Risager og hans stab for det arbejde, der er udført i det forgangne år 
Også en stor tak til baneudvalget for jeres store arbejde. Der har været meget fokus på de udfordringer, vi har 
haft ifm. den ældre maskinpark. 
  
En tak til vores PRO, Christian Hostrup for samarbejdet. Der har været fokus på skabelse af gode vilkår for 
vores juniorer, på gratis fællestræning til alle fuldtidsmedlemmer, på afprøvning af Skolegolf-konceptet og 
for optimal service af vores medlemmer og gæster. 
 
En tak til hele personalet i Café 19. Det blev en succes med den udvidede åbningstid. - Dette har bl.a. 
resulteret i en god omsætning i Café 19. Den udvidede åbningstid har også medført mere aktivitet i 
klubhuset, hvilket er en dejlig positiv udvikling. 
Ift. Café 19 skal der lyde en særlig tak til Gerda Sig for at klare »ærterne«, da klubben havde brug for 
assistance. 
 
En stor tak til Anders Quist Hermann som har været vores it-supporter og til Ellen Julsgaard, som igen i 
2014 har ydet en stor arbejdsindsats for Brande Golfklub. For mig har det været trygt og godt at have jer i 
baghånden til at udføre de forskellige opgaver, som vi løbende skal tage hånd om. 
 
I år skal der lyde en særlig tak til Birgitte, der - efter 4 år som sekretær i Brande Golfklub - har valgt at 
stoppe. 
Vi vil gerne takke dig, Birgitte, for din store arbejdsindsats for Brande Golfklub. Som sekretær har man en 
meget central rolle i en golfklub, og denne har du fuldt ud levet op til. Du har altid modtaget vores gæster 
med et dejligt smil og en rigtig god service, og samtidig har du velvilligt hjulpet bestyrelse og udvalg med 
mange forskelligartede opgaver. 
 
Vi er rigtig glade for, at du har været her, indtil vi fik ansat en ny klubsekretær - det har haft meget stor 
betydning for hele bestyrelsen. Og at du samtidig også vil hjælpe din afløser i gang med klubsekretærjobbet, 
er vi dig dybt taknemlig for.  
Birgitte vi vil gerne takke for samarbejdet, og vi vil samtidig ønske dig held og lykke med dit projekt i 
udlandet. - Og så glæder vi os over, at vi fortsat ses i Brande Golfklub. 
Bestyrelsen siger sammen med det ansatte personale tak for denne gang i starten af marts. 
 
 
Til jer - mine kære bestyrelseskollegaer.  
Tak for samarbejdet, tak for drøftelserne, for diskussionerne i det forgangne år. 
Vi har haft flere udfordringer, end nogle af os nok havde forestillet os. Udfordringerne er blevet løst, måske 
ikke altid i den hastighed vi kunne ha’ ønsket det, men med en nødvendig prioritering og med respekt for det 
hverv, vi har påtaget os som bestyrelsesmedlem af Brande Golfklub. 
 
Jeg synes, vi er kommet godt igennem år 1, og jeg er helt sikker på - nej, jeg ved, at det, vi har lært i år 1, vil 
komme mange fold tilbage, når vi nu tager hul på år 2.  
Jeg glæder mig til et fortsat samarbejde med jer. 
 
 
Med disse ord vil jeg afslutte min beretning og ønske en fortsat god generalforsamling. 


