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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. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter 
5. Forslag fra bestyrelsen 

- Ingen forslag modtaget 
6. Forslag fra medlemmerne 

- Ingen forslag modtaget 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er:  

Charles Gjørup (modtager genvalg) 
Bent Andersen (modtager genvalg) 
Kirsten Egelund Pedersen (modtager genvalg) 
Carsten Holt (modtager genvalg) 

8. Valg af 2 suppleanter 
9. Valg af revisor og revisorsuppleanter 
10. Eventuelt 

Dagsorden 
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Klubmesterskaber 2016 

Juniorpiger: Cecilie Ludvigsen (150 slag)  
Damer: Anne-Mette McKeith Sørensen (181 slag)  
Herrer: Kasper Housted (228 slag)  
Midage herrer: Anders Quist Hermann (158 slag)  
Old Boys: Charles Gjørup (163 slag)  
Veteran damer: Jonna Daugaard (179 slag)  
Veteran herrer: Bent Christensen (171 slag) 
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 Hulspilsturnering  2016 

Finalerne i årets hulspilsturnering blev 
afviklet søndag den 21. august 2016.  
 
VINDER - DAMER  
Olivia Mikkelsen  
Resultat: 6&4  
Runner up: Kirsten Storm  
 
VINDER - HERRER  
Kasper Housted  
Resultat: 3&1  
Runner up: Claus Thorn  
 
 
 

http://www.brandegolfklub.dk.test2.intern1.dk/


Klubmester for Mikro-Juniorer - 2016 

 

 
 

Klubmester for Mikro-Juniorer 
på par3-banen: 
 
- Villads Arvad Dall 
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Hole in One 2016 

 

  

ÅR NAVN HUL 
2016 Lis Thomsen, Brande GK 18 
  Jacob Jensen, Kalø Golf Club 18 
  Steen B. Jensen, Brande GK 3 
  Jens Thorning, Brande GK 13 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.insurancejournal.com/news/west/2013/10/04/307307.htm&ei=jSXqVMHbF8WdPab5gYAE&bvm=bv.86475890,d.ZWU&psig=AFQjCNGD3lraUxL88riY-gWVF0HoeqgfQQ&ust=1424717499445509
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Turneringer i klubben i 2016 

 

13 turneringer med i alt 800 deltagere 
- et gennemsnit på 62 deltagere pr. turnering. 
  
• 2 gange »Golf med en ikke-golfer«, som 

hører under Begynderafdelingen 
• 1 HandiGolf-turnering, som hører under 

HandiGolf-afdelingen 
 
Deltagerantallet svarer næsten til 2015, hvis vi 
ser bort fra turneringen »Sving-Kommunen-
Sammen«, som i 2016 blev afholdt i Ikast. 
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Faste udvalg i klubben 

 
Sponsorudvalg  
Vi samarbejder med ca. 90 forretninger og virksomheder 
 - 13 af dem er turneringssponsorer. 
 
Udvalget har ligeledes fokus på andre indtægtsgivende aktiviteter 
som f.eks. Company Days. 
 
Sponsorindtægter for ca. 260.000 kr. i 2016. 
- Derudover en indtægt fra Bravo Tours  

på 7.700 kr. 
 
Der arbejdes på nye sammensætninger af 
sponsorpakker hvor der bl.a. vil være fokus på  
koblingen til erhvervsklubben EBGK. 
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Faste udvalg i klubben 

 
 
 
 
 

Begynderudvalg 
 
Der har været tilmeldt 26 prøvemedlemmer  
- 24 har indmeldt sig som fuldtidsmedlemmer 
 
Aktiviteter: 
1. 9 hullers onsdagsmatche  
2. »Spil golf med en ikke-golfer« 
3. Match for »Ny golfer 2015 samt + 37« (golfer i handicap +37) 
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Faste udvalg i klubben 

 
 
 
 
 

Baneudvalget 
Fokus på konkrete arbejdsplaner som skal sikre, at 
banen står flot gennem hele sæsonen. 
 
Baneservice 
Vi har et godt baneservice-team til at varetage 
opgaverne på hverdage og i weekender og på 
søn-/helligdage. 
 
Handicap  
Et mindre - næsten usynligt - udvalg er vores 
handicapudvalg, som bare fungerer i det daglige 
og som bl.a. sikrer, at der udføres en årsrevision. 
 
 
Udvalget vil gerne opfordre medlemmerne til at indberette scores via GolfBox! 
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Aktiviteter i Klub i klubben 

 
 
 
 
 

Elite  
Året begyndte med at modtage vores nye pro, Jesper Skoubo Kjeldsen og i 
samarbejde med ham at få planlagt årets træninger.  
- For klubbens turneringshold har det været et kæmpe »boost« at få en ny 

træner, og alle spillere har taget godt imod Jesper.  
 

Turneringsforløbet: 
Herrerne er via en 2. plads rykket op i 5. division, som er en nyoprettet række 
fra 2017. Damerne har klaret sig godt og endte på en 2. plads i deres række. 
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Aktiviteter i Klub i klubben 

  
 
 
 

Micro / Juniorer / Ynglinge 
I 2016 har vi haft 17 mikro spillere og  juniorer samt 18 ynglinge. 
 
Juniortræningen har i år været fordelt på to dage (torsdag og lørdag).  
For at sikre en god kvalitet i træningen er den foregået aldersopdelt.  
Det har givet et større og bedre sammenhold juniorerne imellem - med vores 
store aldersspredning taget i betragtning.  
- Flere af juniorerne har i år været repræsenteret på både herre- og 
dameeliteholdet, hvor de har været en betydende faktor for, at herreholdet 
rykkede op i 5. division, og damerne fik en flot 2. plads i deres række.  
 
Aktiviteter sammen med Åskov og 
Give Golfklubs juniorafdeling 
- Sommer camp 
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Aktiviteter i Klub i klubben 

 
 
 
 
 
 
Ladies Section 
I 2016 har der været 45 medlemmer af 
Ladies Section. 
 
Der spille i en A,B og C række – så der er 
plads til alle op til handicap 54. 
 
Årets udflugt gik til Viborg og 
weekendturen til Hjarbækfjord Golfklub. 
 
Traditionen tro samles der ind til Kræftens 
Bekæmpelse via matchen Pink Cup.  
I 2016 blev der indsamlet ca. 17.000 kr. 
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Aktiviteter i Klub i klubben 

 
 
 
Mens Section  
59 medlemmer med et 
gennemsnitligt fremmøde på 29 
spillere pr. match. 
 
Der spilles i en A og B række. Men 
fra 2017 etableres en C række 
(hyggerække), så alle op til handicap 
54 kan deltage. 
 
I maj måned var der 22 spillere i 
Tyskland på Gut Apeldörs fantastiske 
golfanlæg. Turen blev så stor en 
succes, så igen i 2017 bliver der 
arrangeret en udenlandstur. 
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Aktiviteter i Klub i klubben 

 
 
 
 
 

Seniorklubben 
I 2016 har klubben haft 131 medlemmer. 
Klubben har både en 9-hullers og en 18-hullers afdeling.  
 
Flere arrangementer med fin opbakning:  
• Fællesfrokost i Brande med 76 deltagere  
• 2 udflugter med 75 deltagere i hver  
• 2 dages tur med 39 deltagere  
• Grill-arrangement i Brande med 64 deltagere  
• Julefrokost / generalforsamling med 96 deltagere  
 
Derudover er der fællesspisning  
den sidste onsdag i hver måned. 
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Aktiviteter i Klub i klubben 

  
 
 
 

Erhvervsklubben 
Erhvervsklubben EBGK har omkring 30 medlemmer. 
  
Klubben har en klar målsætning om at skabe et levende, engageret og givende 
forum motiveret omkring medlemmernes passion for golf. 
 
Sponsorater til golfklubben: 
1. Hjertestarter 
2. Luft til luft varmepumpe 
3. Projektor / andet mødeudstyr 
4. Golfudstyr til juniorerne 
5. Tilskud til overdækning af driving range  

 
Medlemskab kan tegnes ved at kontakte Erhvervsklubben på 
mail: cm@proshopeurope.com 
 

mailto:cm@proshopeurope.com
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Frivillighedsgrupper 

 

Etablering af frivillighedsgrupper som varetager opgaver ifm.  
• Vedligeholdelse og renholdelse af arealerne omkring banen 
• Renholdelse af arealerne v/p-pladserne 
• Renholdelse af arealerne v/driving range 
• Renholdelse af arealerne omkring klubhuset 
• Klubhusgruppe 
• Værtsgruppe 
 
Grupperne har hver deres tovholder, som sikrer, at de beskrevne opgaver 
udføres.  
 
Tidspunktet for opgave-udførelsen planlægges primært af grupperne 
selv. 
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TAK 

 

Tak til alle frivillige - og en særlig tak til de medlemmer, 
der med udgangen af sæson 2016 har ønsket at stoppe i  
de forskellige udvalg …! 
 
Ligeledes en særlig tak til Gunnar Julsgaard, som igennem 
flere år har været en del af sponsorudvalget og de sidste år  
formand for udvalget. 
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Café 19 

 
 
 
 
 

 
Café 19 havde igen i 2016 stor aktivitet. 
Åbningstiderne er udvidet og reguleret ift. 
antal besøgende. 
 
Øget aktivitet: Virksomhedsmøder, 
det store kagebord, fødselsdage for  
store og små, festlige sammenkomster, 
Mortens Aften og julefrokost. 
 
Etablering af hjælpegruppe: Giv besked til 
Karin hvis I gerne vil give en hånd med. 
 
Der arbejdes på yderligere aktiviteter. Så 
hvis der er nogle af jer, som kunne tænke  
sig at være med i et aktivitetsudvalg, vil jeg 
meget gerne høre fra jer. 
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Lynskure, Golfbiler 

 
 
 
 
 

 
I 2016 blev der etableret to nye lynskure - et ved hul 2 / 4 og et ved hul 12 / 13. 
 
Dansk Naturfredningsforening har klaget over placeringen ved hul 2 / 4 pga. en 
gravhøj. - Vi har ikke modtaget svar på klagen. 
 
Derudover er der sat lynafleder på pavillonen  
ved hul 8. 
 
Beklædning til skurene er sponsoreret  
af Superwood 
 
- Klubben modtog i 2016 et økonomisk tilskud  
fra baneejer. Dette besluttede bestyrelsen  
at bruge på etablering af lynskurene. 
 
Der blev i 2016 anskaffet/leaset 4 nye golfbiler. 
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Økonomi 

 
 
 
 
 

  
- Medlemsantallet er afgørende for en god økonomi. 
  
DGU har pr. den 30. september 2016 offentliggjort, at medlemstallet er 151.139 
personer, en fremgang på 223 medlemmer i forhold til året før. 
  
DGU har opgjort, at hver klub i Danmark i gennemsnit har 795 aktive og 72 passive 
medlemmer. Det er en stigning på 1 aktiv (0,1 %) pr. klub i forhold til 2015 
 
Vi er i Brande Golfklub 541 fuldtidsbetalende medlemmer og 70 passive medlemmer. 
 
I Brande Golfklub er vi ved udgangen af 2016 på minus 17 fuldtidsmedlem ift. 
registreringen ved udgangen af 2015. 
  
Kirsten Egelund Pedersen vil komme ind på økonomien ved gennemgang af 
regnskabet. 
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Vi er i Brande Golfklub 541 fuldtidsbetalende medlemmer og 70 
passive medlemmer. 

Medlemsudvikling 

 
Kategori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Udvikling fra 2015 til 

2016 

Senior 513 528 517 513 508 506 -2 

Ynglinge 18 - 25 23 30 18 17 24 18 -6 

Micro - Junior  57 37 30 27 26 17 -9 

Fleksmedlemmer 28 59 82 87 79 58 -21 

                

Long Distance- 
medlemmer 

50 41 30 18 20 12 -8 

Udlandsmedlemm
er 

6 6 10 7 8 8 0 

Naboaftaler Ikast 
(Herning stoppet i 
2013) 

131 166 134 13 6 3 -3 

Passive 
medlemmer 

    99 83 78 70 -8 
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Udvikling i greenfee og fritspilordningerne 

 
Vi har i 2016 haft 11300 greenfee gæster 
 
  2012 2013 2014 2015 2016 

Udvikling i greenfee  5618 6134 7503 8419 11300*  

*Heraf ca. 8400 greenfee gæster via vores fritspilsordninger 
”Firkløver og +Golf” 

Årstal 2014 2015 2016 
Antal solgte 
Firkløver i BGK 

93 137 173 

Antal solgte +Golf i 
BGK 

  15 62 

Årstal 2014 2015 2016 
Indtægt Firkløver 286.000 330.994 414.000 
Indtægter +Golf 0 0 33.000  
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Samarbejdsaftaler 2016 

 

Samarbejdsaftaler med følgende 
klubber i 2016 
• Birkemose Golf Club 
• Give Golfklub 
• Herning Golf Klub 
• Ikast Golf Klub 
• Jelling Golfklub 
• Trehøje Golfklub 
• Tullamore Golf Club 
• Åskov Golfklub 
 
- Naboaftale med Ikast Golf Klub 

 
- Fritspilsordning med Trehøje 

”+Golf” 
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Samarbejdsaftaler med følgende 
klubber i 2017 
• Birkemose Golf Club 
• Give Golfklub 
• Herning Golf Klub 
• Ikast Golf Klub 
• Jelling Golfklub 
• Trehøje Golfklub 
• Tullamore Golf Club 
• Åskov Golfklub 
 
MidtVestGolf ... 
Et samarbejde mellem Brande Golfklub, 
Ikast Golf Klub og Trehøje Golfklub, hvor 
alle fuldtidsmedlemmer kan erhverve sig 
fri spilleret i alle tre klubber. 

Samarbejdsaftaler og 
fritspilsordninger i 2017 
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Medlemsmøde 11. maj 2016 

 

 
48 medlemmer mødte op til medlemsmødet. 
 
På dagsordenen var bl.a. følgende punkter: 
• Drøftelse af samarbejdsaftaler 
• Drøftelser og input som gør det attraktivt at blive eller forblive medlem af 

Brande Golfklub. 
 
Formålet var at komme med ideer til bestyrelsen.  
- Ideer som skal være med til at gøre Brande Golfklub attraktiv. 
 
Også i 2017 vi der blive afholdt medlemsmøde. Der kommer invitation til dette 
snarest. 
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Hvad sker der i 2017 

Der rettes ekstra fokus på:  
• Etablering af en større mikro-/ 

junior-afdeling 
• Rekruttering af nye medlemmer 
• Fastholdelse af nybegyndere 

- sammenhængskraft til Klub i Klub 
• Fastholdelse af nuværende 

medlemmer 
• Brug af sociale medier 
• Sponsoraftaler og medlemskab af 

Erhvervsklubben EBGK 
 

• Overdækning af driving range 
 

• Hovedtrappen reetableres af baneejer 
 

• Tilmelder os ”Golfspiller i centrum”, som 
også indeholder fokus på nybegyndere 
 

• Der kommer 3 længder på banen 
- disse vil erstatte de nuværende røde 
og gule teesteder. 
• 3800 meter 
• 4800 meter 
• 5700 meter 
Forventet klar til 2. april - til vores 
åbningsmatch. 

 
• Udarbejdelse af baneguide undersøges 
 
• Oprydningsdagen den 25. marts 2017 

 
• Åbent hus den 26. marts 2017 

 
• Golfens dag den 30. april 2017 

(Golf med en ikke golfer) 

 
• Match kalenderen for 2017 er 

tilgængelig på hjemmesiden 
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Samarbejdet med baneejer 
 
Samarbejdet med alle ansatte 
 
Samarbejdet i bestyrelsen  
 
 

Tak for samarbejdet 
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