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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
15. august 2016 kl. 17.30 – 21.00 

Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande 
 
Inviterede: Jette Skott Kristensen (jsk), Kirsten Egelund Pedersen (kep), Charles Gjørup (cg), Ib Møller 
Pedersen (imp), Bent Andersen (ba), Anders Quist Hermann (aqh) 
Afbud: Carsten Holt (CH), c.c: Ole Rahbek (or) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
FORORD FRA FORMANDEN 
Siden forrige bestyrelsesmøde har vi mistet et afholdt bestyrelsesmedlem. Den 12. juli 2016 modtog vi 
med stor sorg besked om Oluf Søndergaards død. 
 
Brande Golfklub sendte en båredekoration med bånd til bisættelsen. Der blev sendt mindeord til de 
lokale aviser, ligesom mindeord blev formidlet på hhv. golfklubbens hjemmeside og på Facebook. 
 
1. suppleant Bent Andersen indtræder i bestyrelsen fra d.d. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde     Alle 
 

2. Økonomi       kep 
a) Status på medlemsudviklingen 
b) Status greenfee gæster 
c) Status på solgte firkløver og +golf samt besøgende herfra 
d) Status Café 19 
e) Økonomi generelt 

 
3. Informationer fra formanden     jsk 

- Gennemført certifikat på bygningen Nordlundvej 87, ifm. forsikring 
 

4. Informationer fra udvalg     alle 
 

5. Møde med Trehøje omkring +Golf ordningen    jsk 
 

6. Greenkeeper-situationen     imp 
 

7. Medlemssituationen – opsamling fra udvalget   kep/aqh 
 

8. Statusopsamling      jsk/alle 
- Lynskure 
- Overdækket driving range 
- Renovering af stier 
- Indbruddet i klubhuset 

 
9. Evalueringer      jsk/alle 

- Spil for 50 kr. ugen 
- Slaget om Brande 
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10. Oplæg til aftale Firkløver og +Golf    jsk 
 

11. Eventuelt      Alle 
 
12. Næste møde      Alle 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Ad 1: 
Godkendt uden kommentarer 
 
Ad 2: 
a) 725 medlemmer pr. 13/8. 
b) Antallet af greenfee-runder er lidt under 2015 niveau 
c) Status quo antal solgte. Skønnet indtægt på Firkløver og +golf for 2016: ca. 480.000 kr. 
d) Økonomien og driften følges tæt.  
    Der er lavet en Facebook-gruppe, Café 19, hvor frivillige kan melde sig, til at hjælpe caféen ved 
    arrangementer.  
e) Kontingentrestance på 123.000 kr. for 2. opkrævning. Rykkere er udsendt og der følges op. 
    Samlet set udviser regnskabet åtd. et overskud 100.000 ift. sidste år. 

- Anders laver ny teleaftale med Telekæden med henblik på at opnå en besparelse. 
 
Ad 3: 

- Bestyrelsen har underskrevet certifikat på bygningen Nordlundvej 87. Certifikatet afleveres 
efterfølgende til Jens Iversen. 

- Jette og Kirsten har været i Odense Eventyr Golf, hvor de har set Clock-golf. Måske en 
aktivitet, som kunne sælges i samarbejde med turistbureauet. 
Ser om vi kan skaffe finansiering via fondsmidler. 
Beslutning: Anders undersøger prisniveau, og Kirsten søger fonde. 

- Thorkild Sølund er blevet spurgt om at lave en ny ”trappe” til hul 8 af resttræ. 
- Møde med sponsorudvalget: Gunnar Julsgaard stopper som formand for sponsorudvalget, 

der skal findes en ny. 
Fra 2017 samles erhvervsklubbens tilbud i en pakke, som sponsorudvalget kan præsentere 
for sponsorerne. 
Jesper Kjeldsen indtræder i sponsorudvalget, bl.a. som rejsearrangør. 

- Bent overtager kontaktpersonrollen omkring ”de praktiske opgaver” og indtræder i klubhus-
udvalget. 

- Repræsentant fra bestyrelsen i Sponsorudvalget. 
Jette og Charles indtræder i udvalget. 

- Indbydelse modtaget til Foreningsmesse, som foregår den 12. oktober fra 14.30 – 21.30 i 
Remisen, Brande. Måske seniorklubben kunne være interesseret, da de er målgruppen. 

- Nyhedsbrev med information fra bestyrelsen bør udsendes. 
Beslutning: Lægges ind under Nyheder på hjemmesiden. 

Ad 4: 
- Begynderudvalget: 20 hold til Golf med en ikke golfer 
- Eliteudvalget: Herrerne blev nummer to i deres pulje. 

Kvinderne har haft en rigtig god debutsæson. 
- HandiGolf har match den 20. august. 
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Ad 5: 
- Der skal afholdes møde med Trehøje i Ikast Golf Klub omkring +golf (fritspilsordning). 

I samarbejdet deltager Ikast, Trehøje og Brande Golfklubber. 
Én årlig match i hver klub, hvor de andre klubber i samarbejdet tilbyder en gratis match 
(ekskl. spisning). 
Vi indgår i samarbejdet i 2017 (forsøgsår), men der skal aftales et regelsæt for samarbejdet. 
 

Ad 6: 
- Greenkeeper-staben har været ramt af sygdom - der har været tilkoblet en del afløsere. 

 
Ad 7: 

- Udvalget har forfattet et idé-katalog med forskellige forslag til fastholdelse og rekruttering af 
medlemmer. 
 

Ad 8: 
- Lynskure: Mangler endnu at blive malet indvendigt.  

Dette aftales snarest med maleren 
- Overdækket driving-range: Vi er i dialog med forskellige leverandører om en løsning. 
- Renovering af stier: Arbejdet er startet i indeværende uge. 
- Indbrud i klubhuset: Der er skader på døre, vinduer og videoovervågningsanlæg. 

 
Ad 9: 

- 50 kr. ugen. Indtægter på greenfee på 31.000 + salg i Caféen. 
Ugen gentages næste år. Normalt er juli måned ”død”. 

- Slaget om Brande: Ikke så mange deltagere, men der er ikke lavet PR for arrangementet. 
Turneringen gentages næste år med mere eksponering. 
 

Ad 10: 
- Vi forventer, at der holdes møde med Firkløverklubberne i løbet af september måned. 

 
Ad 11: 

- Parkering-forbudt-skilt ved containerpladsen. 
Pris mellem 1.700 og 2.200 kr. 
Vi ser tiden an, om det fortsat er et problem. 

- Blokeringer på hjemmesiden ved klub-i-klubben.  
Anders laver udkast til formulering og ”spilleregler” og beder Ellen Julsgaard rette til på alle 
klub-i-klub reservationer fra 2017-sæsonen. 

- Bestyrelsen undersøger muligheden for special-øl i Café 19 sammen med Karin 
- Der skal klippes grene af træer på vejen til golfbanen så lastbiler og biler kan komme ned ad 

vejen uden at ramme grene. 
- Baneudvalget arbejder videre med flere teesteder, så banen kan forlænges og afkortes. 

 
Ad 12: 
 
Næste møde: Mandag den 12. september kl. 17.30 i klubhuset 


