
 

 
 

Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 

3. maj 2017 kl. 17.00 - 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), Carsten Holt (ch), Anders Quist Hermann (aqh) 

 
Cc: Kim Eriksen (KE), Ole Rahbek 
 
Afbud fra Carsten Holt og Anders Quist Hermann) 

 
 

 

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 
- Reception Åskov Golfklubs 25 års jubilæum 

 
4. Investeringsplan fra Baneudvalget gennemgås imp 

 

5. Golfspilleren i Centrum. Konklusion fra første undersøgelsesrunde alle 
- Kampagne for god opførsel på banen. Eksempler med Peter Søgaard Jensen (ch) 
og svar fra medlemsundersøgelsen. 

 

6. Informationer fra udvalg alle 
 

7. Planlægning Medlemsmøde 2017 jsk 
 

8. Statusopsamling alle 
 

9. Eventuelt Alle 
 

10. Næste møde Alle 
 
 
 
 
 
 



Ad 1) 
Godkendt. 
 
Ad 2) 
Økonomi 

a) Pr. d.d. en stigning på 2 personer ift. antal medlemmer pr. 31.12.2016 
b) Der har pr. d.d. været lidt færre greenfeegæster end sidste år ved samme tid 
c) Det forventes, at der vil blive solgt samme antal Firkløver som i 2016 
d) Regnskabet for Café 19 holder sig inden for budgettet 

 
Ad 3) 
Vi har modtaget invitation til 25 års jubilæum i Åskov Golfklub. 
Formand og sekretær deltager. Samme dag er der Altibox turnering hos os. 
 
kep og ch har gennemgået vores forsikringer - det har medført, at vi skal have nyt forsikringsselskab. 
Med virkning fra 1. juni 2017 - Vestjyllands forsikringsselskab. 
Vi kan ikke få forsikret opladeren til buggies. 
 
Ad 4) 
Baneudvalget får ajourført investeringsplanen til næste møde. 
Planen er flerårig - for at give et overblik over forventede investeringer. 
 
Øvrig vedligeholdelse 
Fuglekasserne på juniorbagrummet flyttes til en anden placering. 
kep kontakter Jens Nygaard. 
 
Udslagshuset og juniorbagrummet skal males. Derudover skal der males indvendig i det nye udslagshus. 
imp udarbejder udkast til opslag / mail, hvor vi finder frivillige, som vil hjælpe med dette. 
Tekstforslaget skal være klar den 9. maj 2017, så det derefter kan offentliggøres. 
Ellen Julsgaard kontaktes for udarbejdelse af endeligt opslag. 
Vi planlægger det til fredag den 9. juni 2017 kl. 13:00 - der sluttes af med let hygge (forplejning) til 
hjælperne. 
Der gives særlig og direkte information til Ladies og Mens Section samt til seniorerne, eliten og 
begynderne. Information om at vi har brug for hjælp. Der sættes en liste op på opslagstavlen, hvor 
hjælpere kan skrive sig på. Derudover sendes mail til alle medlemmer. 
 
Ansvarlig for information til de enkelte »Klub i Klubben« fordeles således: 
Mens Section - cg 
Eliten - cg 
Begynder - kep 
Ladies - kep 
Senior - kep 
 
imp og cg er ansvarlig for indkøb af maling og malergrej. 
 
Ad 5) 
Jesper inviteres med til næste møde til gennemgang af rapporterne fra Golfspilleren i Centrum. 
Vi har modtaget udtræk, som viser enkelte udtalelser og de fleste er meget positive. 
 
 



Ad 6) 
Alle udvalg er kommet godt i gang med sæsonen. 
Der var intet specielt fra de enkelte udvalg. 
 
Café 19 ønsker sig en gasgrill (stor model). Karin undersøger og vender tilbage inden afskaffelsen. 
Aftalen indgås med kep, jsk og cg. 
Bemanding 
- Conny Larsen er ansat i aften- og weekendvagter. 
- Ellen Nielsen er ansat på hverdage, og derudover kan Karin trække på hende, når der er behov. 
- Gerda Sig hjælper fortsat efter behov. 
- Derudover er der tilknyttet 4 unge.  
 
Lukning af banen før en match 
Der udarbejdes en pop-up, der fortæller brugere, som booker tid at »På grund af match i skal banen 
forlades kl. xx.xx«. 
kep er ansvarlig for set up. 
 
Ad 7) 
Der planlægges medlemsmøde mandag den 29. MAJ 2017 KL. 19:00-21:30. 
Bestyrelsen mødes kl. 18:30 inden mødet. Der inviteres ingen eksterne til medlemsmødet. 
Der bestilles kaffe og kringle til mødet. 
 
Overskriften »Brande Golfklubs sociale liv« 
Punkter: 
1. Hvordan kan vi skabe mere klubliv / hygge i Brande Golfklub? 
2. Hvordan får vi flere til at engagere sig i klubben og de aktiviteter, der afholdes? 
3. Hvordan får vi nye spændende arrangementer i klubben, og hvilke aktiviteter kan vi sætte i gang? 
 
jsk laver udkast, som sendes til alle - Ellen laver opslag. 
 
Ad 8)  
Trappen 
Bliver færdig i uge 19 iflg. vores arkitekt. 
Der skal anskaffes blomsterkummer, som skal placeres ved de høje trin. 
Sponsorudvalget er kontaktet af kep ift. blomster/beplantning - der skal følges op inden indkøb. 
 
Udslagshuset 
Forventes færdigt i uge 19 - vi har dog ikke modtaget en endelig dato fra håndværkerne. 
Der er købt nye udslagsmåtter og boldspande. 
 
ba har haft kontakt til Oliver Bach. Han leverer en boldvasker omkring den 15. juni 2017. 
 
Ad 9) 
Ingen punkter. 
 
Ad 10) 
Næste møde planlægges til onsdag den 14. juni 2017 kl. 17:00. 
 
Referat: Jette Skott Kristensen/ej 


