
Bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
Sted: Hos Kurt Bach, Stadionalle 23 

11. november 2013 kl. 17.30 
 
Deltagere: 
Kurt Bach(KB) 
Kirsten E Pedersen(KEP) 
Jette Skott(JS) 
René Baarts(RB) 
Niels Jespersen(NJ) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
1. Godkendelse af referat 
2. Dato for generalforsamling 2014 
4. Organisationsplan  
5. Erfa møde – info 
6. Samarbejdsaftaler 
7. Antal medlemmer 
9. Scorekort 2014 – sponsor fortsætter ??? 
10. Budget 2014 – Regnskab 2013 
11. Cafe 
12. Lejekontrakt 1. april 2014 
13. Møde med Jens Iversen 
14. Div. 
 
  



Ad 1. Godkendelse af referat 
 Referat Godkendt 
 
Ad 2. Dato for generalforsamling 2014 
 Dato for generalforsamling 2014 bliver den 25. Marts kl. 19.00 i klubhuset. 
  
 
Ad 4. Organisationsplan pr. 1. januar 2014 

Organisationsplanen trænger til at blive kigget efter.Den kommende bestyrelse vil gennemgå 
planen og få den tilrettet, så den er mere ”up to date”.  

  
Ad 5. Erfa møde  

Det er for bestyrelsen vigtig at ”4kløver” ordningen bliver sat op i pris, da den nuværende 
pris på kr. 650,00, der giver fri spil på 4 klubben ER for lidt.    

 På ERFA møde blev der lagt op til et prisniveau på Kr. 800,00 årligt.  
BGK accepterer en pris på 800,00 incl. 50,00 til administrationsgebyr. 
Golfklubben Skærbækmølle  ønsker  muligvis at indgå i ”4kløver” aftalen, hvilket bestyrelsen 
ser positivt på.    

 Derudover kan ”4kløver” medlemmer spille sponsormatcher i Brande  til  
den matchfee klubmedlemmer betaler. Aftalen gælder 1 år, 2014. 
 

  
Ad 6. Samarbejdsaftaler 
 Aftalerne med vores samarbejdsklubber er nu på plads. 
 Herning aftalen er aftalt for  2014. 
 ”100 kr. ” klubberne fortsætter i 2014 som tidligere, dog med undtagelse af  

Henne Golfklub der udgår af ordningen. 
 
 
Ad 7. Antal medlemmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ad 9. Scorekort 2014 
 Brande Bladet fortsætter igen som sponsor for scorekortene i 2014. 
  
Ad 10. Budget 2014 – Regnskab 2013 
 Resultatet for sæson 2013 forventes at blive nogenlunde som håbet. 



 Fremgang på både greenfee og matchfee, hvilket bestyrelsen ser meget positiv på. 
 Det afspejler klart at banen har et godt ry, samt en attraktiv matchkalender.    
 Kontingentindtægterne er som forventet steget med ca. Kr. 100 000,00. 
 Økonomien vedrørende planen om de fremtidlige investeringer og  

udgifter på maskinparken, ser ud til at blive overholdt i denne sæson.   
Et estimeret resultat før afskrivninger ser ud til at blive ca. Kr. 150 000,00 - 200 000,00  

 
Ad 11. Cafe 

Der annonceres efter en ny,af klubben ansat  leder til golf cafeen.  Stillingsopslaget er 
næsten klar og vil blive sat i Herning Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad,  
Brande Bladet og på nettet.  JS søger for at dette sker snarest. 
Tidspunkt for startdato vil blive forhandlet med valgte ansøger til stillingen.  
  

Ad 12. Lejekontrakt 1. april 2014 
 Udsat 3 uger 
Ad 13. Møde med Jens Iversen 
 Udsat 3 uger 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 14. Div. 
 Junior 
 Vedrørende vinter træning for junior, arbejdes der på at få et hold op at stå. 
 Lykkes det, vil træningen foregå i stadome Ikast . Træning er egenbetaling.  
 
 Probox      LINK 

Probox har tilbudt en demo af hvad systemet kan. Da der skal findes en ny løsning på 
betalingsterminalerne og Probox netop kan styre betalingerne, vil den blive demonstreret en 
gang i Januar 2014.  



  
Internet 
En ny bredbåndsforbindelse på 2-3 Mbit bliver installeret til udelukkende at tage sig af 
Touchmonitoren i Hallén, for at sikre en stabil linie og for ikke at belaste forbruget på 4G 
nettet, hvor der er en grænse på 30 Gb pr. mdr.  
Touchmonitoren bruger ca. 500-1000 Mb i døgnet, da den henter data kontinuerlig.    

 
  
 
 
Næste møde 13. Januar 2014  
 
Kl. 17.30 hos KB 
 
 
 
 
Referat:  Niels Jespersen 
 
 


