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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
16. december 2019 kl. 17.00 - 20.30 

Brande Golfklub, Klubhuset 
Inviterede: Jette Skott Kristensen (jsk), Kirsten Egelund Pedersen (kep), Jørgen Lyhne (jl), Kim Eriksen (ke), Else 
Pedersen (ep), Carsten Holt (ch), Anders Quist Hermann (aqh) 
Afbud: Carsten Holt (ch), Jørgen Lyhne (jl) 

___________________________________________________________________________________ 
Mødet blev indledt med besøg af Jens Iversen og Max Schaumann Thomsen, som hilste på bestyrelsen 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
- Godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsorden 
- Godkendt 

 
3. Økonomi    

- Økonomi og medlemstal gennemgås 
757 medlemmer pr. 10/12 (det er en rigtig pæn stigning i medlemstal ift. sidste år) 
Der er solgt 204 Firkløver golf. Skønnet indtjening for 2019 på 415.000 kr. 
Der er solgt 85 MidtVest golf. Skønnet indtjening for 2019 på 135.000 kr. 
Årets resultat forventes nogenlunde at være på budget. 

- Overordnet gennemgang af flerårige budget.  

Materialet indgår bl.a. i mødet (deltager jsk) med Fonden den 19. december 2019 

4. Information om ansættelse af ny chefgreenkeeper 
- Vi har ansat Hans Peter Ingvorsen som chefgreenkeeper pr. 1. marts 2020. 

Vi udsender pressemeddelelse til Brande Bladet, Herning Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad, 
Dansk Golf, Greenkeeperen.dk, hjemmesiden og Facebook i denne uge. 
 

5. Generalforsamling 2020 
a) Planlægning af tider - møde, hvor regnskab og budget kan gennemgås inden generalforsamlingen. 

- Aftalt 20. januar og 9. marts 
Bestyrelsesmøder for 2020: 11/5, 22/6, 24/8, 26/10, 14/12 

b) Drøftelse af kontingenter for 2020 
Bestyrelsen har lavet forslag til kontingentpriser til indstilling på Generalforsamlingen. Drøftes 
endeligt på næste bestyrelsesmøde. 

 

6. Forslag til punkter til seminar samt deltagere 
- Der er reserveret den 1. februar 2020 - det skal tjekkes om alle kan. 

Suppleanterne og Jesper og Lis inviteres. 
JSK ansvarlig 
Dato bekræftet 
Forslag til agenda: 
a) Rekruttering og fastholdelse 

 
7. Priser skal aftales på følgende: 

a) Drøftelse af priser for prøvemedlemskaber i 2020 
Aftalt til 0 kr. 

b) Pris på drikkevarer ifm. nyt køleskab i klubhuset. 
Ekstra køleskab, hvor der kan betales med MobilePay opstilles primo 2020. 
Prisen fastholdes på 25 kr. 
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Caféen skal følge ugentlig op på, om der er overensstemmelse mellem varer og solgte enheder i 
køleskabet. 

c) Aftaler med Klub i klub og Erhvervsklubben. Priser for greenfee ved arrangementer. 
Bestyrelsen fastsætter greenfee-takster for klub-i-klubber og Erhvervsklubben, hvilket meldes ud til 
disse. 

 
8. Donationer: 

a) I forbindelse med donationerne fra 2019 skal der drøftes, hvordan midlerne skal bruges til forbedring 
af miljøet omkring klubhuset. 
ke undersøger gennem frivillighedsgruppen, om bordene kan renoveres. 
Der er udarbejdet et forslag og udkast fra tidligere terrassemiljø. Pris for dette undersøges, og 
oplægget fremvises på næste bestyrelsesmøde. 
jsk tager teten. 

b) Donationer i 2020.  
Drøftelse om vi i 2020 igen skal søge om donationer, så momsfritagelse kan søges. 
Vi udbyder indbetaling til delvis momsfritagelse igen i 2020. 
Annoncering påbegyndes på Generalforsamlingen. 

 
9. Fra Formanden: 
A) Konkurrence for medlemmer. 

Skal vi i 2020 lave en konkurrence, hvor der trækkes lod blandt de medlemmer, som finder nye 
medlemmer i 2020? 
Vi har set eksempel fra anden golfklub, hvor der blev trukket lod om et rejsegavekort. 
Vi laver denne konkurrence, som annonceres på årets Generalforsamling via en pjece, og ud over 
hovedpræmien finder vi på en gave/lille erkendtlighed til alle, der skaffer et medlem. 
Antallet af medlemmer skaffet på denne måde visualiseres via røde golfbolde i en bowle. 
Hovedpræmien udtrækkes på Generalforsamlingen 2021 - så vi sikrer, at de nye medlemmer har betalt et 
års kontingent - ligesom de medlemmer, som har fundet et nyt medlem også får udleveret den lille 
erkendtlighed på generalforsamlingen. 
Ansvarlig: ep 
 

B) Bestyrelsens årshjul: 
Årshjulet lægges ud på fællesdrev (ansvarlig: aqh) og revideres løbende efter behov. 
 

10. Informationer fra udvalg (alle): 
Sponsorudvalg (jsk): 
Der er tegnet en del sponsorater for 2020.  
Kopi af disse er afleveret til kontoret, så opkrævningen kan sendes ud til betaling i januar 2020 
Udvalget ønsker fortsat, at der findes yderligere et eller to medlemmer.  
Der arbejdes på dette i løbet af 2020 

 
Frivillighedsgrupper (kep): 
Vi skal have en status på antallet af frivillige i de enkelte frivillighedsgrupper.  Der har været en række 
frafald i flere af grupperne, og det medfører for stor belastning på de tilbageværende medlemmer. Det 
betyder, at der er risiko for, at motivation og engagement svinder. Pt. mangler der frivillige inde i 
klubhuset og bunkerhold, men der er også andre grupper, der mangler medlemmer. 
I første omgang indkaldes tovholderne fra frivillighedsgrupperne til et møde. 
Herefter laves en plan for, hvordan vi får rekrutteret flere medlemmer i frivillighedsgrupperne. 

 
11. Status på projekter (JSK): 

a) Renovering af juniorbagrum, herunder bl.a. anskaffelse af bag-skabe til el-vogne 
- herunder opfølgning på økonomi. 
Projektet gennemgået. Der forsøges indsamlet sponsorater til projektet. 
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Lykkes dette ikke, opgives dette projekt. 
Ansvarlig: Kim, Jesper, Kirsten, Jørgen 

b) Forslag til vaskeplads med formål at fjerne blæseren ved klubhuset, så området omkring klubhuset 
ser pænt ud. 
Gennemgang af forslag samt økonomi. 
Projektet nedlægges indtil videre. 

c) Ændring af telefoni 
aqh tager fat i Finn Olesen fra Lund & Erichsen omkring mobilløsning. 
Ansvarlig: Anders 

d) Ændring af alarm og adgang til klubhuset 
Der er opsat nyt alarmsystem, som nu er koblet sammen med styringen af dørene. 
Der skal aftales tid til gennemgang af systemet, så alle bestyrelsesmedlemmer ved, hvordan det 
virker. 
Hvis alarmen går, vil der blive sendt alarm-besked til følgende: 
Jette, Else, Jørgen og Jesper. Dette ændres, så der fremover sendes til følgende: 
Jette, Else, Anders, Kim, Kirsten og Jesper.  
Der skal laves en plan for, hvordan og hvem der gør hvad, hvis alarmen aktiveres. 
Ansvarlig: Jette 

e) Udarbejdelse af Baneguide med baggrund i de oversigtsbilleder, der er på vores scorekort. 
Brande Bladet er ved at undersøge, om dette er en mulighed. 
jsk afventer priser. 
Ansvarlig: Jette 

f) Strømforsyningen ved golfbilerne (ved klubhuset) skal lovliggøres, inden vognene hentes til klubben 
ved sæsonstart. 
Ansvarlig: Kim (Frivillighedsgrupper) 

g) Der skal sættes lys op på ydersiden af skuret - v/klubhuset 
Knud Erik spørges. 
Ansvarlig: jsk 
 

12. Eventuelt 
- Golfspilleren i Centrum gennemgås på næste bestyrelsesmøde. 

Generelt lægges opfølgning på Golfspilleren i Centrum i bestyrelsens årshjul. 
 

Brande, den 16. december 2019 
 

 
Anders Quist Hermann 
Referent 


