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1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter
5. Forslag fra bestyrelsen - ingen forslag
6. Forslag fra medlemmerne - ingen forslag 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år - på valg er: 

Jette Skott Kristensen - modtager genvalg
Kim Eriksen - modtager genvalg
Anders Quist Hermann - modtager genvalg

8. Valg af 2 suppleanter - for 1 år
1. suppleant Jan Madsen
2. suppleant Charlotte Dybvad

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Partner Revision Brande
Revisionsfirmaet Peder Holt

10. Eventuelt

Dagsorden 



2021
- et år med mindre benspænd

Starten og slutningen af 2021
blev berørt af COVID-19. 

Men trods restriktioner lykkedes det stort set
at drifte klubben med de aktiviteter,

som var planlagt. 

Vi håber, 2022 giver os endnu mindre benspænd.



Klub- og hulspilsmestre 2021



VINDER - HERRER: Michael Glad 
Resultat: 3&2 
Runner up: Christian Tornvig Lund 
Christensen 

VINDER - DAMER: Dorthea Arvad Dall 
Resultat: 6&5 
Runner up: Else Pedersen 

Hulspilsmestre 2021



Hole in One 2021
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Corona-restriktionerne begrænsede 1. halvdel af sæsonen i antal og 
spisning.

• Vi har afholdt 8 åbne turneringer - her deltog  404 spillere
• Vi har afholdt 2 turneringer for frivillige - her deltog 65 spillere

Livescores benyttes, men præmieoverrækkelsen er stadig lidt 
spændende, idet de 3 sidste scores er skjulte. 

Stor tak til udvalget samt til alle de sponsorer, som bakker op om vores 
turneringer.

Golf 
tyskland.dk 

Turneringer 2021



PARAGOLF TOUR 2021

Paragolfturneringen - igen en succes
54 deltagere - primært Paragolfere

Tak for økonomisk støtte fra: 
• Ikast-Brande kommune 
• Sydbanks Fødselsdagsfond 
• Parasport Danmarks Jubilæumspulje 

Kamma Bundgaard og Erik Lauritzen har valgt
at stoppe i udvalget. 
Vi vil gerne takke for indsatsen i udvalget.

Turneringer 2021



Sponsorudvalg 
Vi samarbejder med ca. 70 forretninger og virksomheder.

Sponsorindtægter for 240.000 kr. i 2021.

Vi vil gerne takke alle vores sponsorer for et godt samarbejde i 2021.

Sponsormatchen blev afholdt i august med 44 deltagere.
Matchen afholdes sammen med Erhvervsklubben i Brande Golfklub.

- HUSK at støtte vores sponsorer …!

Faste udvalg i klubben



Lær at spille golf i Brande Golfklub!

Begynderudvalg
Der har været 55 nye golfere igennem prøveforløbet. 
- Heraf har 31 indmeldt sig som  fuldtidsmedlemmer.

Mentorordningen fortsatte i 2021.

Træning 3 gange i ugen - med efterfølgende spil på par3-banen.
Der har været flere frivillige, som har deltaget i træningen.

Aktiviteter:
1. 9 hullers onsdagsmatcher
2. »Spil golf med en ikke-golfer«

ØVRIGE AKTIVITETER

Faste udvalg i klubben



Baneudvalg
Har altid fokus på, at banen står godt …!
• Der er fokus på en god og driftsikker maskinpark
• I 2021 blev der etableret vandingsanlæg på par3-banen og

træningsarealet
• Der blev etableret nye teesteder på hul 7, som tages i brug ved sæsonstart 2022

En STOR flok frivillige bakker op om den daglige drift af banen. - De timer, alle I 
frivillige lægger i klubben, har afgørende betydning for driften.

HUSK dit personlige  Kærlighedshul!!
Alle medlemmer har et »Kærlighedshul«, som I bør give ekstra opmærksomhed, 
når hullet spilles. 

Med dette forstås: Rive i bunker, mens man venter på sine medspillere, lægge turf 
på plads, rette nedslagsmærker op etc.

Faste udvalg i klubben



Baneservice
Vores baneservice-teams varetager opgaverne på hverdage 
og i weekender samt på helligdage. De er med til at sikre, at 
banen fremstår pæn og ryddelig. - Der skal lyde en stor tak!!!

Der er ønske om at opgradere skraldespande - evt. i første omgang på udvalgte 
huller.

Handicapudvalg
Bestyrelsen vil også gerne takke Handicapudvalget.
- udvalget fortæller at der er blevet taget godt imod det nye handicapsystem.

Faste udvalg i klubben
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Regeludvalg
Regelaften for begyndere og andre - 2 afholdt i 2021.
Samlet deltog 30 golfere.
Tak til Charles Gjørup som har stået for undervisningen i 2021.

Elite/Danmarksturnering
I Danmarksturneringen har vi haft tilmeldt 3 herrehold (4. og 5. division + 
kvalifikationsrækken) og 1 damehold (kvalifikationsrækken). 

Regionsgolf
Vi har også i 2021 haft tilmeldt nogle rækker i Regionsgolf Vest.
Tak til Karen Susgaard Christensen som har koordineret regionsgolfen i 2021.

Faste udvalg i klubben



Børnetræning
Brandslangerne
- et koncept med udgangspunkt i at lege.

Brandslangerne



Ladies Section
I 2021 har der været 56 
medlemmer af Ladies Section.

Mens Section
Der har i 2021 været 67 
medlemmer af Mens Section.

Den årlige match mellem Ladies 
og Mens Section endte uafgjort. 
Men da Mens Section vandt i 
2020, fik de med nød og næppe 
sejren i 2021.

Seniorklubben
I 2021 har klubben haft 95 medlemmer.
Klubben har både en 9-hullers og en 18-hullers 
afdeling. 

Alle Klubber i Klubben har afholdt flere flotte 
arrangementer med fin opbakning.

Aktiviteter i Klubber i Klubben



Erhvervsklubben EBGK har 34 medlemmer. 
Der har været afholdt 9 arrangementer.

Erhvervsklubben har en klar målsætning om at skabe et 
levende, engageret og givende forum - motiveret omkring 
medlemmernes passion for golf.

Medlemskab kan tegnes ved at kontakte Erhvervsklubbens 
formand Carsten Holt på mail: carsten@littlegiants.dk

- ALLE er velkomne i klubben …!

Erhvervsklubben Brande Golfklub



Frivillighedsgrupperne har igen i  2021 ydet en fantastisk indsats.
MEN vi har brug endnu flere frivillige.
- Så kontakt bestyrelsen og få en snak om, hvad I kan hjælpe med.
Der er bl.a. etableret følgende grupper: 
o Greenteam
o Baneteam

• Bunkerteam
• Malerteam
• Renholdelsesteam
• Trimmerteam
• Rengøring af buggies

o Boldopsamling hverdage/weekend, helligdage
o Klubhusgruppe
o Værtsgruppe (bl.a. i uge 29)

Grupperne har hver deres tovholder, som sikrer, at de beskrevne opgaver udføres.
Tidspunktet for opgave-udførelsen planlægges primært af grupperne selv.

Frivillighedsgrupper



Hent denne app ned på jeres mobileenhed!►

Fra 2021 indførte vi muligheden for at hjælpe 
via app’en ”unitii”. 

Vi benytter unitii, som er et planlægnings- og koordineringsværktøj til frivillige 
opgaver. Det skal gøre det frivillige arbejde mere overskueligt ved at samle al 
information ét sted.

Har du spørgsmål, så kontakt Carsten Holt på mail: carsten@littlegiants.dk eller 
tlf. 3159 2121.

Frivillighedsgrupper



Vi har i 2021 haft ekstra fokus på omsætningen i Café19. 
- Åbningstider er reguleret ift. omsætningen, som er blevet
fulgt dag for dag.

Der har været god aktivitet i Café 19, og med opmærksom-
hed på driften har vi i 2021 skabt et overskud.

En særlig tak til Gerda Sig, som har trukket et stort læs.

Café 19



Pr. 1. marts 2022 har vi ansat en ny daglig leder. - Vi har 
forventning om, at vi kan skabe en omsætning, som kan bære en 
daglig leder.
Så derfor en STOR OPFORDRING til at bakke op om de tiltag, som 
sættes i gang i 2022.

Jakob Hjulmand starter den 1. marts 2022.
Jakob er 41 år og bosat i Vejle.  Jakob har beskæftiget sig med 
flere fagområder gennem årene. 

Han har en stor forkærlighed for madlavning og 
restaurationsbranchen. 

Vi håber, I alle vil tage godt imod Jakob og byde ham velkommen 
til Café 19.

Café 19



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udvikling 

fra 2020 til 

2021

Seniorer 517 513 508 506 519 520 515 520 556 +36

Ung Senior 18-25 18 17 24 30 22 17 32 49 26 -17

Mikro/Junior 30 27 26 17 24 29 18 16 30 +14

Fleks 82 87 79 55 71 81 90 88 86 -2

Long Distance 30 18 20 12 12 8 7 8 7 -1

Udenlandske 10 7 8 9 7 7 5 5 5 0

Passive 99 83 78 70 60 62 55 53 60 +7

Medlemsudvikling fra 2020 til 2021 



Udvikling i greenfee/fritspilsordninger

a) Heraf ca. 10.800 greenfee-gæster via vores fritspilsordninger »Firkløver og MidtVestGolf i 2017«
b) Heraf ca. 7.400 greenfee-gæster via vores fritspilsordninger »Firkløver og MidtVestGolf i 2018«
c) Heraf 8.637 greenfee-gæster via vores fritspilsordninger »Firkløver og MidtVestGolf i 2019«
d) Heraf 10.306 greenfee-gæster via vores fritspilsordninger »Firkløver og MidtVestGolf i 2020«
e) Heraf 9.848 greenfee-gæster via vores fritspilsordninger »Firkløver og MidtVestGolf i 2020«
Større grupper kan være registeret som blokeringer og er derfor ikke med i opgørelsen over total antal greenfee-gæster.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Udvikling i greenfee 7503 8419 11300 12237 a) 9313 b) 11395 c) 11917 d) 12705 d)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Antal solgte 
Firkløver i BGK

173 176 203 204 233 273

Antal solgte 
MidtVest i BGK

62 83 83 85 106 158

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Indtægt 
Firkløver

414.000 390.000 348.000 424.000 400.000 418.000

Indtægt 
MidtVestGolf

33.000 207.000 135.000 143.000 156.000 171.000



Økonomi 2021

Regnskab 2021

Regnskabet viser et overskud før afskrivninger på kr. 392.781
Et overskud efter afskrivninger på kr. 276.828

Forventede indtægter for budget 2021 var på kr. 4.981.900 
Faktiske indtægter er på kr.  5.427.000

Forventede udgifter for budget 2021 var på kr. 4.815.000 
Faktiske udgifter på kr.  5.035.000 

Vi har et flot resultat i 2021, men vi har fortsat investeringer i maskinparken 
og ønsker om nye tiltag og forbedringer på banen.



Tilskud og donation 2021

Aftale med Anna og Aage Petersens Fond og Dalgårdslund ApS
Iht. kontrakten har vi også i 2021 haft en lejenedsættelse på 221.000 kr. 

• Der er modtaget til tilskud på 100.000 kr. fra Anna og Aage Petersens Fond
• Der er modtaget driftstilskud på 66.000 kr. fra Dalgårdslund ApS

Donation til klubben (gavebreve)
Vi fik indsamlet lige godt 100 donationer à minimum 200 kr., hvilket betyder, at vi 
kan opnå yderligere momsfritagelse. De 200 kr. er fradragsberettigede for jer, der 
har bidraget. De indsamlede midler vil blive brugt til aktiver ift. drift af banen og 
træningsfaciliteter. 



Vi fortsætter i Firkløverordningen 
i 2021 hvor følgende klubber er 
med i ordningen:

Birkemose Golf Club
Brande Golfklub
Dejbjerg Golf Klub
Give Golfklub
Herning Golf Klub
Jelling Golfklub
Kellers Park Golf Club
Åskov Golfklub

Vi fortsætter ligeledes MidtVestGolf-aftalen. 
- Et samarbejde mellem Brande Golfklub, 
Ikast Golf Club og Trehøje Golfklub, hvor alle 
fuldtidsmedlemmer kan erhverve sig fri spille-
ret i alle tre klubber.

Ud over Fritspilsordningerne er der 
samarbejdsaftaler med følgende klubber:
Faaborg Golfklub · Give Golfklub
Gyttegård Golf Klub · Herning Golf Klub
Ikast Golf Club · Jelling Golfklub
Trehøje Golfklub · Åskov Golfklub

Samarbejdsaftaler 2021

Ordningerne fremgår af  hjemmesiden!



Stor tak for samarbejdet med baneejer Anna og Aage Petersens Fond 
samt med Dalgårdslund ApS.

TAK for samarbejdet med alle ansatte. 

En stor tak til vores tidligere sekretær Lis Krog Kristensen, som 
stoppede den 31. oktober 2021 efter 6 år i klubben. 
Tusind tak for indsatsen gennem alle årene.
Vi glæder os over, at vi fortsat skal se dig og Arne i klubben.
- Og vi ønsker jer en god fremtid.

Et velkommen til Elsebeth Grarup, som overtager stillingen som 
sekretær for Brande Golfklub.
- Vi ser frem til et godt samarbejde.

Tak for samarbejdet i 2021



Stor tak til hele personalet i Cafe19
Gerda, Conni, Tina, Mona, Jette L.

I har været guld  værd, og I har udvist en 
fleksibilitet, som har haft helt afgørende 
betydning for, at Café 19 har kunnet afholde 
alle arrangementerne i 2021.

Tak for samarbejdet i 2021



Tak til chefgreenkeeper H.P. Ingvorsen og staben i 
greenkeepergården for indsatsen i 2021.

En særlig tak til Lars Risager, der efter 26-27 år stopper 
som fastansat i klubben. Lars har været med, lige fra 
klubben blev etableret. Lars har på mange områder 
været et levende leksikon på alt, hvad der er installeret 
hvor, hvorfor og hvordan. Den viden har vi brugt mange 
gange og vil forhåbentligt også kunne trække på 
fremover.

Tusind tak for indsatsen og engagementet i Brande 
Golfklub i alle årene.

Lars

H.P.

Tak for samarbejdet i 2021



Et velkommen til Andreas Thune, der startede som ny 
PRO hos os den 1. januar 2021.

Det har været en fornøjelse at opleve den aktivitet, der 
har været i klubben og se det engagement, som Andreas 
har lagt for dagen.
- Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Samtidig vil vi gerne byde Johannes Jensen velkommen 
som PRO-elev.  Johannes er ansat af Andreas og starter 
den 1. marts 2022. Johannes vil deltage i aktiviteter på 
flere områder i klubben.

Tak for samarbejdet i 2021

Andreas

Johannes



Endnu engang en stor tak til alle vores 
sponsorer, medarbejdere, samarbejdspartner, 
til Anna og Aage Petersens Fond og 
Dalgårdslund ApS og ikke mindst alle frivillige 
medlemmer.

Det er både dem, der er i de faste udvalg og i 
»Klubber i Klubben« samt de faste frivilligheds-
grupper, som alle yder en indsats til gavn og 
glæde for medlemmer og gæster i Brande 
Golfklub.

Endelig også en stor tak til hele bestyrelsen for 
samarbejdet i 2021.

Tak for samarbejdet i 2021

Kim Eriksen Kirsten E. Pedersen Anders Q. Hermann

Carsten Holt Ivan Larsen Preben Christensen



.

Tak for ordet …!


