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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
21. juni 2017 kl. 17.00 – 21.00 

Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande 
 
Inviterede: Jette Skott Kristensen (jsk), Kirsten Egelund Pedersen (kep), Charles Gjørup (cg), Bent 
Andersen (ba), Carsten Holt (ch), Anders Quist Hermann (aqh), Jesper S. Kjeldsen (til pkt. Golfspilleren i 
centrum) 
Afbud: Ib Møller Pedersen (imp) 
 
Kim Eriksen (KE),Ole Rahbek (or) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde     Alle 
- Godkendt 

 
2. Golfspilleren i centrum. Konklusion fra første undersøgelsesrunde  Jesper 

- Udsendt til 198 medlemmer 58 besvaret (29% som er under gennemsnittet) 
- Rapporter: ”Fokus på bane og anlæg”, ”Restaurant”, ”Bestyrelse- og managerrapport”, 

”Træningsrapport”. 
- Jesper uddelte en lille øvelse, hvor bestyrelsen skulle rangere de 10 vigtigste udsagn for hhv. 

medlemmer og greenfee-spillere. 
Dette blev efterfølgende sammenlignet – dels med hinandens besvarelser og dels med 
undersøgelsens besvarelser fra hele landet. Overordnet set er bestyrelsens fokuspunkter i fin 
tråd med såvel medlemmers besvarelse som med landsgennemsnittet. 

- Vi afventer, at undersøgelsen har ca. et års tid på bagen, hvorefter vi tager temaet op på et 
strategiseminar i bestyrelsen. 

 
3. Økonomi       kep 

a) Status på medlemsudviklingen 
Pr. 13/6: 

- 715 medlemmer mod 707 samme tid året før 
- 51 prøvemedlemmer 

Ift. de budgetterede indtægter fra kontingenter mangler ca. 30 senior fuldtidsmedlemmer. 
 

b) Status greenfee gæster 
- Greenfee indtægter på 144.000 kr. (lidt efter samme periode sidste år) 

 
c) Status på solgte Firkløver og MidtVestGolf samt besøgende herfra 

Pr. 13/6: 
-  174 solgte Firkløver i BGK (Totalt solgte i alle klubber: 1646) 
Der er gået 2.928 runder i BGK (svarende til 39% af totale runder i samarbejdet) 
-  82 solgte MidtVestGolf i BGK (totalt solgte i alle klubber: 666) 
Der er gået 2.082 runder i BGK (svarende til 62% af totale runder i samarbejdet) 

 
d) Status Café 19 

- Lønninger er lavere end samme periode sidste år 
- Fortsat fokus på forretningen ved selskaber. 
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e) Økonomi generelt 
- Overordnet set, forventes regnskabet at følge budgettet. 

 
4. Informationer fra formanden     jsk 

- Bestyrelsesmatch mod Give, hvornår kan vi? 
Give spørges om den 8. september kl. 14.30. 

 
5. Investeringsplan fra Baneudvalget gennemgås   kep 

- Investeringsforslag rundsendt. 
I 2017 er behovet ca. 1 mio. kr. og herefter 500.000 p.a. i årene fremover. 
Planen blev gennemgået og AQH+KEP udfærdiger en investeringsplan for  
maskinparken for de næste ti år,  baseret på afskrivninger. 

 
6. Kopimaskine i matchrum – seniorklubben    jsk 

- JSK tager den med Kamma Løth, og hvis det besluttes at fremskaffe én, inddrages 
AQH 
 

7. Hvilke selskabstyper i Café 19?     ch 
- Hvorfor ikke konfirmationer, når alle andre typer fester? 
Selskaber i klubhuset skal afholdes, så disse ikke generer golfklubbens øvrige aktiviteter og 
spillere. Vi udarbejder retningslinjer for gæsters brug af klubhuset, som fremsendes ved booking 
af selskaber. 
 

8. Medlemsmødet aflyst – hvad gør vi?    Jsk 
- Konkret er der kommet kommentarer og punkter til det aflyste møde. 
Ting vi kan sætte i gang med det samme, er et forslag om et samarbejde med den lokale 
Ældresagen om udbredelse af Par3-medlemskab samt en Skt. Hans fest. 
Desuden kan klub-i-klubberne gøre mere, for at inkludere nybegyndere og nuværende 
medlemmer i de respektive klub-i-klubber. 
- Ny dato til medlemsmøde fastsat til tirsdag den 24. oktober kl. 18.30. 
 

9. Informationer fra udvalg     alle 
 
Ladies Section: 
Pink Cup en stor succes og et overskud på 20.000 kr. 
 
Junior: 
5 tilmeldte sommer-camp den 25. og 26. juni. Spørgsmål om det gennemføres. 
Drøftes mellem JSK og Jesper. 

 
   

10. Statusopsamling      alle 
- Udslagshuset er færdigt og malet, MEN: 
udenomsarealerne skal vi selv sørge for at lave pænt, men imp har meddelt, at 
greenkeeperne ikke har tid til dette. 
CG undersøger mulighederne for få fræset omkring udslagshuset. Efterfølgende må 
vi ad frivillighedens vej finde nogen, der kan planere, samle sten og så græs. 
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11. Eventuelt      Alle 
- DGU har en konkurrence om kåring af Danmarks bedste golfhuller. 
Vi indstiller hul 10. KEP gør dette! 
- kep har skrevet ud til alle Brande-spillere, som ikke bekræfter tider. 
Vi skriver en notits i næste nyhedsbrev også. 
- jsk har fået en henvendelse fra seniorklubben omkring udfordringer med andre 
spillere på banen om onsdagen. Vi har tidligere behandlet dette og ønsker ikke 
banen blokeres. 
Spillere, der booker tid før seniorklubben, mødes af følgende advarselstekst i GolfBox: 
” Vær venligst opmærksom på, at Seniorklubben slår ud med gunstart på udvalgte huller kl. 
09:00. Banen ej lukket, men spillere fra Seniorklubben har fortrinsret, så luk venligst hurtigt 
igennem!” 
Dette anses stadig som værende tilstrækkeligt. 

 
12. Næste møde      Alle 

Onsdag den 9. august 2017 kl. 17.00 
 
Brande, den 21. juni 2017 
 
Anders Quist Hermann 
Sekretær 
 


