
Agenda 
Bestyrelsesmøde 

Sted: Brande Golfklub 
4. Marts 2013 kl. 16.30 
 
Deltagere: 
Kurt Bach(KB) 
Kirsten Pedersen(KP) 
Jette Skott(JS) 
René Baarts(RB) 
Niels Jespersen(NJ) 
 
1. godkendelse af referat 
2. Økonomi 
3. Møde med udlejer 
4. Generalforsamling 
5. Udvalgsrunde 
6. Diverse info. 

  



 
 
1. Godkendelse af referat (NJ) 

Referat godkendt 
 

2. Økonomi: (KP) 
Budgettet for 2012 kommer til at holde. 
Et 5 års rullende budget er blevet beregnet og blev gennemgået. 
Kommende udgifter omkring klubbens maskinpark, gør de kommende år svære. 
Maskinparken er blevet gennemgået af DGU, tallene foreligger ikke endnu. 
KB og greenkeeperen har regnet på det, og de mener at 2014-15-16 vil komme til at koste 
ca. kr. 600.000,00. for større vedligehold og investeringer. 
Holder vores medlemstal og greenfee indtægter nogenlunde som de er i dag, har vi ikke 
likviditet nok til disse kommende investeringer. 
Vi skal arbejde på at reducere vores udgifts niveau på alle fronter. 
Ligeledes skal vores indtægter hæves, for at kunne spare op det kommende udgifter. 

 
3. Møde med udlejer, Jens Iversen(JI) 

Argumenter for ønsket nedslag i husleje blev fremlagt. 
Den samlede stigning at leje til Banen og til Klubhuset, 
vil i 2013 jf. lejeaftalerne stige med kr. 90000,00 plus moms. 
JI forstod til fulde klubbens økonomiske udfordringer, påpegede at dæningen af 8 huller 
havde kostet Kr. 750000,00. 
Bestyrelsen og JI blev enige om følgende: 
Klubben kan trække 5000 fra i December 2013 på banelejen. 
Klubhuslejen reduceres med henholdvis kr. 15000,00 ex. moms i November 2013 og Kr. 
40000,00 ex. moms i December 2013.  
 

 
4. Generalforsamling 19/3 2013 

Bestyrelsens forslag til kontingent stigninger fastsat. 
Agenda til generalforsamling klargjort. 
 

5. Udvalgsrunde 
Banen:(RB) 
Oprydningsdag 17/3, information er udsendt til medlemmer. Gerda sørger for varm suppe. 
Dræningsarbejdet på de 9 huller, er ved at være overstået. 
Rullegræsset på forgreens kommer først på når vejret og temperaturen tillader det. 
Det bliver forhåbentligt primo April. Udlejer har nævnt at der muligvis vælges samme løsning 
bagved greens i stedet for såning. 
 
Hjemmesiden:(JS) 
Den nye side forventes at gå i luften 12. Marts. 
Ellen Juelsgård har arbejdet hårdt med at få alle sider op at køre. 
Der kommer information(greenkeeper) om banestatus på den nye hjemmeside. 
 
 
 



 
 
EDB(NJ) 
Internettet er stadig langtfra tilfredsstillende i hastighed og stabilitet. 
TDC opsætter i uge 10-11 nye 4G sendere i Brande. 
Hvis disse kommer til at sende mod klubhuset, skulle vores problemer være løst. 
Projektoren sponseret af Erhvervsklubben er nu klar til opsætning. 
Monteringen vil ske snarest muligt. 
 
Golfbox har givet os mulighed for at bruge deres marketings modul . 
Det gratis indtil 1. maj. Der ligger mange muligheder i systemet. 
Bestyrelsen tager stilling til evt. videre arrangement efter 1. Maj 
Prisen er 3000,00 pr. år. 
 
Juniorudvalg(JS) 
Stukturen i udvalget er ved blive rettet til. 
Planlægning af træning er ved at blive planlagt. 
Sociale arrangementer er ligeså ved at være planlagt 
Der vil i den kommende sæson, er det planen, at forældrene vil blive mere involveret 
i de mange ting, der følger med i et junior afdeling. 
 
Elite(JS) 
Eliten har planer om et arrangement/event/ konkurrence, hvor overskuddet vil gå til 
juniorafdeling. Et godt flot tiltag af Eliteafdelingen. 
 
Begynderudvalg(JS) 
Begynder udvalget ønsker ikke at være tovholder til Golfernes Dag den 14. April. 
Jette Skott indkalder til møde med bl.a. frivillige for at få planlagt dagen. 
Det samme gælder for Spil med en ikke golfer. 
Begynder udvalget ønsker ikke at være tovholder. 

 
6. Div. Info 
 

Nye måtter på drivingrange er ved at være klar. 
Ved måtterne kommer der informationer med mål på, så afstande til flagene 
kan aflæses præcis. 
 
Grundet vores nye ”bagmærke sponsor” Ejnar Hessel, kommer der nye bagmærker 
til alle medlemmer i klubben. 
For at spare penge på porto, vil medlemmerne blive opfordret til at hente deres bagmærke 
i administrationen…  der vil blive informeret om åbningstiderne i informationen til 
medlemmerne. 
 
Vores elforbrug på belysning er blevet undersøgt. 
Vi har et del udskiftning af pærer i årets løb hvilket ikke er med i beregningerne . 
Skifter vi til lavenergipærer vil vi kunne reducere vores forbrug med 83%. 
Lavenergipærer koster betydeligt mere at anskaffe, men holder til gengæld meget længere. 
Det vil sige at investering i nye pærer vil være tilbagebetalt på 1,3 år. 



 
Der tages endelig stilling til et skifte senere på foråret. 
Også i cafeen, arbejdes der på at reducere omkostning og kostpriserne på indkøb.. 
KP har forhandlet med klubbens forsikring. Der er også lidt besparelser at hente derfra. 

 
 
Mødetid generalforsamling 18.00 
Referat: Niels Hyldgaard Jespersen 


