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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
7. august 2017 kl. 17.00 – 21.00 

Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande 
 
Inviterede: Jette Skott Kristensen (JSK), Kirsten Egelund Pedersen (KEP), Charles Gjørup (CG) Kim Eriksen 
(KE), Bent Andersen (BA), Carsten Holt (CH), Anders Quist Hermann (AQH) 
 
Ole Rahbek (OR) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
- Godkendt uden kommentarer 

 
2. Golfspilleren i centrum. Opsamling siden sidst 

- AQH har lavet et summary af de foreløbige besvarelser. Disse blev gennemgået og der samles 
op igen på næste møde. 
Der er mange gode tilbagemeldinger, som vi kan arbejde videre med. 

 
3. Bestyrelsens organisering 

- Velkommen til KE, som er trådt ind i bestyrelsen.  
Han er ansvarlig for frivillighedsgrupperne ude og det ad hoc, der måtte komme. 

 
4. Økonomi 

a) Status på medlemsudviklingen 
Der er 727 medlemmer pr. 17/7. 
Det er en stigning på 123 medlemmer ift. sidste måned. 
 

b) Status greenfee gæster 
Der er greenfee indtægter på 342.000 kr. pr 17/7. 
Det er et mindre fald ift. året før 
 

c) Status på solgte Firkløver og MidtVestGolf samt besøgende herfra 
Der er solgt 174 Firkløver i Brande og 83 MidtVestGolf. 
De skønnede indtægter fra disse ordninger forventes at blive omkring 632.000 kr. 
 

d) Status Café 19 
Café 19 udviser et positivt nettoresultat på 143.000 kr. pr. 1/8. 
 

e) Økonomi generelt 
Der er indtægter på 4.495.005 kr. pr. 1/8. Det er ca. 270.000 kr. mere end samme tid sidste 
år. 
Der er omkostninger på 2.901.168 kr. Det er ca. 210.000 kr. mindre end sidste år. 
De ca. 200.000 kr. skyldes, at vi i år har fået mellemafregning på Firkløverordningen. Dette 
var ikke tilfældet sidste år. 
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5. Informationer fra formanden 
- Hardy Jørgensen fratræder sin stilling som greenkeeper-assistent den 31. januar 2018. 
- Beskæring af træer langs Nordlundvej 

Lastbiler har svært ved at komme ind til klubben pga. træer. Der er skåret noget af træerne, 
men ikke langs hele vejen. 

- Rengøring af skilte på banen 
Skilte er grønne af alger. Udeholdet spørges, om vask af disse ikke kunne være en opgave for 
dem. 

- Sponsordag 
Der er sponsordag den 18. august kl. 13.00. Alle opfordres til at deltage. 
KEP sørger for præmier. 

- Venskabsmatch mod Give den 8/9 kl. 14.30 
Inviteret er bestyrelsen + sekretær 
Forhåndstilkendegivelser fra: CH, BA, JSK, KEP 
AQH, KE og Lis finder ud af, om de kan. 

- Der skal findes en dato, hvor CG, KEP og JSK kan afholde møde med Jens Iversen. 
- Medlemsmøde den 24. oktober: Hvad skal temaet være? - og skal der være et tema? 

Golfspilleren i centrum kan bruges som tema med konklusioner herfra og ellers ”Ordet er 
frit”. 

- Viasat Golf: Koster ca. 12.000 kr. om året.  
JSK tager det med til sponsorudvalget omkring sponsorering. 

- Der er kommet mail ud med datoer for næste års DGU turneringer. KEP følger op. 
- Ovenlysvinduerne er utætte, og det regner ind, når der er regnvejrsdage. 

Tømreren er igen-igen tilkaldt og har en idé om, at det er selve vinduerne, det er galt med. 
Velux er kontaktet og kommer og besigtiger problemet. 
 

6. Informationer fra udvalg 
- Baneudvalget: 

Der skal laves investeringsplan til mødet med Jens Iversen. 
 

- Ladies Section: 
Går godt og fungerer fint. 
 

- Mens Section: 
Godt fremmøde til matcher - faldende medlemstal. 
Mens og Ladies opfordres til at lave noget målrettet mod begyndere. Tages op med 
begynderudvalget. 

 
- Elite: 

Spillerunde i weekenden for både damer og herrer. 
 
- Juniorer: 

Sommercamp aflyst pga. manglende opbakning. 
Kontakt til Christian Mygh omkring samarbejde med skolerne. Køreplan skal være klar til 
skolerne. 

 
- Regionsgolf: 

Er gået videre 
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- Begynderudvalg: 
27 nybegyndere har meldt sig ind. Arrangementer fungerer godt. 
 

- Matchudvalget: 
Deltagerantallet falder til vores matcher. Vi skal have vendt denne udvikling og vil indkalde til 
et evalueringsmøde i efteråret. 

 
- Paragolf: 

Der er snart match. Opfordring til at melde sig til. 
 
- Erhvervsgolf: 

Det går godt og positiv stemning. 
 
- Turnering: 

Det kører, men der skal evalueres på deltagerantal og matchformer. 
 

7. Status opsamling 
- Arealet omkring udslagshuset 

Der etableres faskine-dræn bag udslagshuset, som samler regnvand op. 
Arealet foran udslagshuset prøver vi at få ordnet ved at indkalde til en arbejdsdag. 
CG har bolden 
  

- Maling af bagrum 
Forsøges gjort sammen med ovenstående. 
 

- Boldvasker: Lovet til den 16/7.  
Er lavet og galvaniseret.  
Leveres indenfor 14 dage. Kører på 380V.  
CG finder ud af med elektriker, hvordan dette løses. 

 
- Måtter på driving range: 

Jesper bedes vende disse og fremadrettet gøre dette engang i mellem. 
Endvidere skal gummi-tees på måtterne ikke stilles til rådighed, men Jesper opfordres til at 
købe hjem til videresalg. 
 

8. Eventuelt 
- BA har tidligere efterspurgt en liste over alle kontaktpersoner, som der officielt samarbejdes 

med i klubben. 
Jesper har lavet en liste med mailadresser, som videresendes af JSK. 

 
9. Næste møde 

11. september 2017 kl. 17.00 
 

 
 
Brande, den 7. august 2017 
 
Anders Quist Hermann 
Sekretær 


