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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
21. januar 2019 kl. 17.00 - 21.00 

Hos Jette, Lars Nielsens Vej 61B, 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   
 

2. Økonomi       
a) Status på medlemsudviklingen pr. 14/1-19 

- 706 medlemmer, heraf 487 seniorer (-9 ift. samme periode sidste år) 
b) Status greenfee gæster 

- Greenfee indtægter for 2018 er på ca. kr. 547.000 kr. 
c) Status på solgte firkløver og MidtVest Golf samt besøgende herfra 

Firkløver: indtægter på 347.927 kr. (43.000 kr. mindre end samme periode sidste år) 
MidtVest: indtægter på 134.709 kr. (ca. 72.000 kr. mindre end samme periode sidste år) 
Generelt er der i begge samarbejder gået færre runder end sidste år) 

d) Status Café 19 
- Cafe19 udviser i 2018 et underskud. Der skal kigges på priser og udbud til den kommende 

sæson. 
e) Økonomi generelt pr. januar 19 

Der er et forventet underskud på ca. 116.000 kr. for 2018 før renter og afskrivninger. 
 

3. Informationer fra formanden      
- Lys i udslagshuset 

Der er forespørgsel på, at der kommer lys i udslagshuset. 
I vinterhalvåret har der være medlemmer, som har benyttet udslagshuset sidst på dagen. 
Derfor er fremkommet et ønske om, at der etableres lys i udslagshuset. 
Lyset skal etableres, så det selv slukker efter f.eks. en time fra kontakten er aktiveret 
JSK indstiller at der etableres lys i udslagshuset. 
Der etableres lys i udslagshuset. Henrik Zacho Daugaard er blevet kontaktet. 

- Aktivitetskalender 2019 
Der har været møde med udvalg, og aktiviteterne er lagt ind i aktivitetskalenderen. 

 
4. Forretningsorden    
Med baggrund i mødet med DGU er der udarbejdet udkast til Forretningsorden for Brande Golfklub. 

Forretningsorden beskriver forretningsorden for bestyrelsen samt etableringen af et forretningsudvalg 

med mødeaktivitet o.l. 

- Bestyrelsen skal tage stilling til godkendelse af forretningsorden. 

Bestyrelsen vedtager forretningsordenen ud fra det fremsendte materiale.  

Træder i kraft efter generalforsamlingen. 

 

- Bestyrelsen skal tage stilling til etablering af et forretningsudvalg ift. beskrivelsen 

Bestyrelsen indstiller, at der etableres et forretningsudvalg, som beskrevet i 

forretningsordenen. 

Træder i kraft efter generalforsamlingen. 
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5. Årsplan for bestyrelsen og forretningsudvalget  

Med baggrund i mødet med DGU er udarbejdet udkast til Årsplan for bestyrelsen i Brande Golfklub. 

- Bestyrelsen skal gennemgå og godkende årsplanen 

Bestyrelsen godkender årsplanen under forudsætning af, at årsplanen er et dynamisk dokument 

og træder i kraft efter generalforsamlingen. 

 

6. Generalforsamlingen 

Budget 2019 

Bestyrelsen har gennemgået budgettet for 2019, som forelægges på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen skal godkende oplæg til budget samt til investeringsplanen og have afklaret yderligere 

bestyrelsesmedlemmer 

- Oversigt over anskaffelser, maskinparken (skal vise investeringsbehovet ift. løbende 

udskiftning) 

Godkendt - baneudvalget arbejder videre 

- Bestyrelsesmedlemmer (nyvalg 2 medlemmer af bestyrelsen samt 2 suppleanter) 

Bestyrelsen undersøger muligheder for et kandidatfelt. 

 

7. Stillingsopslag Leder af Café 19 

Stillingsopslag ”leder til Café 19” 

Der er udarbejdet udkast til stillingsopslag som leder af Café 19. 

Stillingsopslaget offentliggøres på Brande Golfklubs hjemmeside, på FB, i klubhuset og sendes til 

Jobcentret v/Ikast-Brande Kommune til opslag. 

Desuden sendes opslaget til samtlige medlemmer, med ønske om deres hjælpe til at ”prikke” aktuelle 

lederemner på skulderen. 

Stillingsopslaget offentliggøres hurtigst muligt. Ansøgningsfrist er den 9. februar 2019. Der 

gennemføres samtaler og ansættelse inden den 28. februar 2019. 

- Bestyrelsen skal gennemgå stillingsopslaget, foretage evt. ændringer og godkende tidsplan for 

opslag 

Bestyrelsen godkender stillingsopslaget. 

 

8. Nyt fra udvalg 
- Baneudvalget: 

Nye lokalregler indført 
Banemarkeringer ændres 

- Mens Section: 
Opstartsmøde 31/1. 
Støt kuglerne i uge 25. 
Udlandstur 7-9 juni til Gut Apeldör. 

- Ladies Section: 
Uge 25 bliver noget gimmick for nærområdets kvindelige golfspillere. 
Weekendtur 6+7/9 
Nyt initiativ med klippekort på matchfee 

- Seniorer: 
Intet 

- Paragolf: 
Den årlige turnering kører. 
DM i Paragolf: Der arbejdes på at finde sponsorer 
Sponsorudvalg: 
Aftaler, der skal fornyes, er delt ud på udvalgets medlemmer. 
jsk arbejder med et oplæg til nogle pakkeløsninger. 
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Der mangler en formand for udvalget. 
- Erhvervsklubben:  

Stort set ny bestyrelse 
Carsten Holt er nyvalgt formand. 
Bestyrelsen har konstitueret sig med en god fordeling af opgaverne. 
Program for 2019 udfærdiget. 

- Begynder: 
Nedsat fire underudvalg, hvoraf der bl.a. etableres en mentor-ordning. 
Månedsmøder med udvalget 

- Elite: 
Intet 

- Frivillige: 
Opstamning af træer på golfbanen denne uge. 

- Baneservice: 
Passer deres kørsler 

 
9. Eventuelt  

- Planlægning af oprydningsdag. Det bliver den 23. marts. 
Banen er blokeret. 

- ”Opsamler” til træningsbolde på indspilsgreen. 
Der skulle være bestilt - ke følger op. 

- Samarbejdsaftaler (greenfee-aftaler) med samarbejdsklubber føres videre i 2019 og 
offentliggøres på hjemmesiden. 

- De arrangementer, der er i Café 19 i foråret, er der styr på. Såfremt der kommer 
henvendelser om arrangementer i Café 19, så indgår bestyrelsen aftalerne.  

 
10. Næste møde       
Mandag den 18. februar kl. 17.00 

 
 
Brande, den 21. januar 2019 
 
 
Anders Quist Hermann 
Sekretær 


