Ved generalforsamlingen i Brande Golfklub tirsdag aften i klubhuset på Nordlundvej i Brande takkede klubbens formand, Kurt
Bach af efter 19 år på posten. Rent faktisk har Kurt Bach været formand siden klubben blev stiftet. Som tak for hans store indsats for klubben blev han udnævnt til klubbens første æresmedlem. En udnævnelse, der blev hilst med stående applaus fra de
omkring 100 fremmødte medlemmer.

En kaptajn gik i land...
Kurt Bach takkede
af som formand for
Brande Golfklub
– en post han har
beklædt siden klubben
blev stiftet. Ved
generalforsamlingen
tirsdag i sidste uge
blev han udnævnt
til klubbens første
æresmedlem.

Af Erik Lauritzen
-Som en kaptajn går - du Kurt

- nu i land og overlader driften
til en flok ”unge” matroser. En
drift som du med stor kyndighed og myndighed har stået
for i de 19 år – ja, næsten
20 år - Brande Golfklub har
eksisteret i. Du var med fra
starten og har om nogen haft
indflydelse på Brande Golfklubs virke, sagde Jette Skott
Kristensen ved generalforsamlingen i Brande Golfklub
tirsdag i sidste uge, hvor Kurt
Bach takkede af som formand.
-Du har været med på hele
rejsen – og du er et levende
arkiv, som indeholder utrolig

meget viden om golfklubbens virke. En viden som vi
kommer til at mangle. Men
derfor er vi også glade for at
vi har dit mobilnummer og at
du også har lovet os at tage
telefonen, selvom du kan se
det er os der kalder, sagde
Jette Skott Kristensen, ny
formand for Brande Golfklub.
Hun rettede en varm tak hans
store engagement og de
mange timer, han har brugt i
klubben.
-Det er altid noget særligt, at
skulle takke af og skulle sige
tak til en formand, som har
sat så stort præg på en klub

som dig Kurt.
Vi vil derfor gerne gøre noget
særligt for dig.
Vi vil gerne takke dig ved at
gøre dig til æresmedlem af
Brande Golfklub, sagde Jette
Skott Kristensen. En udnævnelse, der blev understreget
af stående applaus fra de
omkring 100 medlemmer, der
var mødt frem.
Som et synligt bevis på titlen
fik Kurt Bach overrakt et særligt bagmærke, som han kan
vælge at bære på sin golfbag
eller give en hædersplads
hjemme i privaten.

Golfformanden gav stafetten videre...
Generalforsamlingen
i Brande Golfklub
tirsdag i sidste uge
blev indledt med,
at de omkring
100 fremmødte
rejste sig for i en
mindestund at ære
bestyrelsesmedlem
Niels Jespersen, der
døde for få uger siden.
Af Erik Lauritzen
I sin beretning til generalforsamlingen konstaterede
den afgående formand, Kurt
Bach en mindre tilbagegang
i antallet af aktive medlemmer, som i dag er på 657.
Hertil kommer long distance,
nabomedlemmer og passive.
Størst tilbagegang er noteret
hos seniorer og ynglinge, der
er gået henholdsvis 11 og 12
tilbage. Så i dag har klubben
517 seniorer og 18 ynglinge.

Formanden
fremhævede
greenfee-spillerne som en
vigtig indtægtskilde for klubben. Her kunne han med tilfredshed notere en fremgang
på 516 til 6.134 gæster. Desuden kunne han glæde sig
over, at sponsordelen havde
haft en fremgang på 20 procent. I samme åndedrag
kunne han oplyse, at klubben
kom ud med et overskud på
107.708 før afskrivninger.
-Klubben har indgået en ny
firkløver-aftale, således er
der nu er seks klubber med.
Ny er Herning, og det betyder, at vi nok må konstatere,
at vores mangeårige naboaftale med Herning stille og
roligt forsvinder, konstaterede Kurt Bach.

Store udfordringer
i vente
-Der vil helt klart være 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,
sagde Kurt Bach.
-Jeg vil endnu en gang tillade mig at bemærke, at vi
er totalt gældfrie. Det er der
ikke mange klubber, der kan
sige, men forude venter nye
investeringer i maskinparken,
sagde Kurt Bach.
Efter sin officielle beretning
tog Kurt Bach de fremmødte
med på et strejftog i Brande
Golfklubs 19-årige historie
– alle årene med ham som
formand.

Ny formand
Ved det efterfølgende valg til
bestyrelsen var der nyvalg til
Ib Møller Pedersen.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Jette Skott Kristensen som ny formand, Ib
Møller Pedersen som næstformand, Kirsten Egelund
Pedersen som kasserer,
Charles Gjørup som sekre-

tær og René Baarts som
baneudvalgsformand.

Dyrere at spille golf
Efter en afstemning med 67
for og 23 imod gav generalforsamlingen grønt lys
for bestyrelsens forslag om
at hæve kontingentet med
100 kr. årligt for seniorer og
ynglinge. Det betyder, at
der fremover skal betales et
årligt kontingent på 5.000 kr.
for seniorer og 2.850 kr. for
ynglinge. Desuden kan det
nævnes, at det bliver 50 kr.
dyrere for juniorer, der fremover skal betale 1.450 kr.
Generalforsamlingen
gav
desuden anledning til en kort
debat om klubbens medlemskab af det såkaldte ”Firkløversamarbejde”, som flere
medlemmer mente ikke var til
gavn for klubben blandt andet
set med økonomiske briller.
Bestyrelsen lovede at holde
øje med konsekvenserne af
dette samarbejde.

