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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
13. juni 2018 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) 
 
Cc: Jørgen Lyhne (jl), Aase Klausen (aak) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

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

 
2. Økonomi pr. 31/5 

a) Status på medlemsudviklingen 
- 711 medlemmer (-5 ift. samme periode sidste år). 14 prøvemedlemsskaber mod 50 sidste år. 
b) Status greenfee gæster 
- 139.000 kr. (ca. på niveau med samme periode sidste år) 
c) Status på solgte firkløver og MidtVest Golf samt besøgende herfra 
- Firkløver: 201 solgte i BGK: Skønnet indtægt 340.000 kr. 
- MidtVest: 82 solgte i BGK: Skønnet indtægt: 210.000 kr. 
d) Status Café 19 
e) Økonomi generelt 
- Resultat før afskrivning og renter:  

Udviser på nuværende tidspunkt et overskud på 325.888 kr. mod 275.697 sidste år. Der skal 
dog tages højde for, at der er på samme tidspunkt sidste år var afholdt flere udgifter end 
regnskabet for 2018 viser på samme tidspunkt i 2017. 

 
3. Informationer fra formanden 

- Opfølgning på Café 19 og statusmøder med Jan 
Der holdes opfølgningsmøde med Jan hver 14. dag. 

- Rengøringssituationen: Der er to personer på rengøringen, og de styrer selv 
arbejdsfordelingen. 

- Erhvervsklubben har ydet tilskud til Brande Golfklub. Tilskuddet dækker udgifterne til de nye 
sponsorskilte på sponsorvæggen. Bestyrelsen takker Erhvervsklubben for tilskuddet. 

- Kontoret har implementeret foranstaltninger, der imødekommer EU's Persondataforordning, 
og orientering er sendt ud til medlemmerne. 

- Baneservice skal køre de dage Erhvervsklubben spiller, med forplejning.  
BA sikrer dette. 

- Baneguide: Der er stor forespørgsel efter disse - er lavet og kan udleveres ved henvendelse til 
kontoret eller Pro’en. 
Der bør ligeledes ligge nogle ude ved skranken. 

- Sponsordag i august er under planlægning og laves i samarbejde med Erhvervsklubben. 
- Regelaften i efteråret: 

Vi planlægger en regelaften til efteråret, hvor bestyrelse, udvalgsformænd, greenkeepere 
mv. bør deltage. 
DGU har på deres hjemmeside lavet et site om de nye regler: 
https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/de-nye-golfregler-2019 

-  
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4. 25 års jubilæum 2019 - planlægning 
- Brande Bladet har rettet henvendelse og tilbyder at bidrage med en jubilæumsudgave. 

Jette kontakter Brande Bladet for at aftale det videre forløb ift. den journalistiske del. 
Der nedsættes et udvalg, som skal arbejde med, hvordan vi fejrer klubbens 25-års jubilæum. 
Udvalget kunne bestå af: Bestyrelsen + de fastansatte. 
Dette udvalg »brainstormer« og sætter rammen for aktiviteterne. 
Møde aftalt til den 9. juli kl. 17.00-22.00. 
Det forventes, at der efter dette møde skal nedsættes underudvalg til de aktiviteter, der 
sættes i gang. 
 

5. Golfspilleren i Centrum - opsamling fra første del af undersøgelsen 
- AQH gennemgik årets første måling, hvor 1/3 af medlemmerne er blevet spurgt. 

Bestyrelsen følger op på de næste målinger! 
 

6. Informationer fra udvalg 
- Baneudvalget: 

Indstilling: Leasing af maskiner 
Der har været afholdt screeningmøde med Leasing Fyn. 
Der er lavet aftale om en greenruller. 
På baggrund af den investeringsoversigt, der blev fremlagt på generalforsamlingen, 
undersøger baneudvalget finansieringsmuligheder. 
Akut er der behov for en fairwayklipper og en greenklipper. 

- Mens Section: 
Netop været i Gut Apeldör med 25 mand. Sommerudflugt til Royal Oak veloverstået. 
Sponsor for en kaninmatch i august. 
Forsøger at skaffe nye Mens Section medlemmer. 

- Ladies Section: 
Pink Cup afholdt med succes med 52 deltagere. 
Spillet »Skovtroldematch«. Desværre med meget ringe opbakning. 
Godt fremmøde og får drypvis nye medlemmer. 

- Seniorer: 
Intet nyt 

- Sponsor: 
Årets kontrakter er tegnet og modsvarer budgettet. 
Eagle- og Birdiesponsorer har fået tilbud om deltagelse i fire arrangementer i 
Erhvervsklubben. 

- Erhversklub: 
Sponsorat/tilskud til klubben der dækker sponsortavlen 
Samarbejde omkring sponsormatch i august.  
Antal medlemmer i Erhvervsklubben er stabil 

- Begynder: 
Tilmeldt Spil-med-dag 29/7 (DGU-arrangement, hvor der er lidt midler at hente til 
arrangementet). 
Der udfærdiges en drejebog for hver af årets aktiviteter. 

- Junior:  
Indkaldt til møde den 20. juni, hvor igangsatte aktiviteter følges op. 

- Elite: 
Spillerunde kommende weekend. 
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- Frivillige: 
Maling af container.  
Der er to, der gerne vil højtryksrense - vandslange og strømforlænger hjemkøbes. 
Maling findes efterfølgende. 
Buskrydning af græs omkring træer, bænke, skraldespande og mellem læbælter styres af  
Else Pedersen. KE følger op med hende omkring en plan. 
Træer på vejen ned til klubben bør opstammes/fældes. KE snakker med Else om dette. Der 
må ikke ske opstamning eller fældning før der er indgået aftale med lodsejer. 
Opfyldning af grus parkeringsarealer med asfaltgrus eller stabilgrus. Muligheder undersøges. 
Baneservice: 
Der er en defekt parasol på terrassen. Der fremskaffes en ny og den gamle gemmes som 
reserve. Sponsorudvalget følger op på dette og koordinerer med BA. 

- Paragolf: 
Invitationer er udsendt. 
Vi har søgt om at afholde DM i Paragolf i 2019 - der kommer først tilbagemelding på dette i 
løbet af efteråret. 
 

7. Statusopsamling 
- Boldvasker / belægning 

Næsten klar. Tages i drift fredag. 
Nye bolde tages herefter i drift. 

- Skt. Hans match 
Match oprettet i golfboks. Planen om at lave et Sankt Hans Bål for udefrakommende 
besøgende sættes ikke i gang grundet vejrforholdene. Der vil dog være hygge på terrassen 
efter matchen - hvis der er medlemmer/gæster der ønsker dette. 
 

8. Eventuelt 
- Der er et hvepsebo ud mod terrassen. BA piller det ned, hvis muligt. 
- Gyttegård vil gerne have gensidig samarbejdsaftale gående på, at klubbens 

fuldtidsmedlemmer får 100 kr. i rabat. 
Vi vil gerne indgå samarbejdet. 

- Et medlem har tilbudt at lave en »afvandingskanal« på den vandhane, som er lavet ude foran 
køkkenet så det ikke sprøjter når der tappes vand. KE arbejder videre med det. 

 
9. Næste møde 

Mandag den 20. august kl. 17.00 
 
Referent: Anders Quist Hermann 


