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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
21. oktober 2019 kl. 17.00 - 20.30 

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

Cc: Preben Christensen (pc), Jan Madsen (jm) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
- Godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt 
 

3. Økonomi     
- Økonomi og medlemstal gennemgås 

 
Medlemstal pr. 4/10:  
740 medlemmer (Positiv medlemstilgang på 19 medlemmer ift. samme tid sidste år). 
Firkløver: Vi forventer lidt højere indtægt end sidste år. 
MidtVest: Vi forventer et lille fald i indtægten ift. sidste år (faldende solgte MidtVest 
Golf). 
Greenfee: Vi forventer samme niveau som sidste år. 
I alt forventer vi indtægter på samarbejdsaftaler og greenfee på samme niveau som 
sidste år. 
 
Økonomi pr. 3/10: 
Indtægter på ca. 4,9 mio kr. mod 4,7 mio. kr. sidste år. 
Omkostninger på ca. 4 mio kr. mod 4,25 mio. kr. sidste år. 
Resultat før renter og afskrivninger udviser et overskud på knap 890.000 kr. mod 445.000 
kr. sidste år. 
Vi er dog fortsat udfordret på likviditeten i løbet af året. 
 

- Der udarbejdes et flerårigt budget samt en investeringsoversigt. Budgettet fastfryses med 
kendt udgifts- og indtægtsniveau for 2019. 
Investeringsoversigten skal indarbejdes ift. den forventede udskiftning af maskiner 
Ansvarlig for udarbejdelsen er forretningsudvalget. 

- Der skal aftale møde med Baneejer vedr. forhandling om fremtidig lejeaftale. 
Ansvarlig for dette er jsk 

 
4. Forslag fra kep - ny vaskeplads 

Der er i dag uhensigtsmæssigheder ved vores placering af vaskepladser, ligesom det er en dyr 
løsning med 2 kompressorer.  Specielt kompressoren ved bagrummet er dyr i drift, da dens 
holdbarhed ikke er ret lang.  
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Der er i dag mulighed for rengøring af materiel mm ved klubhuset, og dette bevirker at der oftest 
ikke er fejet, og dette ødelægger det fine indtryk huset i øvrigt giver. 
 
Forslag: 
Et forslag kunne være at der etableres én fælles vaskeplads, måske også med vaskegrav, på eller 
ved den nuværende p-plads for ansatte m.fl., Denne plads skal erstatte de 3 øvrige pladser, som 
alle skal nedlægges. Pladsen ligger centralt både i forhold til hul 9 og 18. 
Mulighederne undersøges, med særlig fokus på økonomien i etableringen.  
 
Bestyrelsen skal beslutte, om der skal arbejdes videre med et grundigt belyst oplæg med hensyn 
til økonomi og teknik, og om det er muligt at benytte frivillige til dele af opgaven. 
 

Beslutning: 
Det er en god idé at undersøge muligheden for etablering af en central vaskeplads. 
Undersøgelsen skal indeholde tegning samt økonomisk overslag.  
ep undersøger mulighederne med fokus på økonomi. 
 

5. Forslag fra kep - flere bagrum i ”juniorskuret” 
Der er i øjeblikket venteliste på el-skabe i nuværende bagrum, hvor der i øvrigt ikke er plads til 
udvidelse. Forslag at der etableres flere skabe i nuværende juniorbagrum. 
 
Beslutning: 
Det kræver en varmepumpe i rummet. Der undersøges mulighed for at søge dette gennem fonde 
(kep). 
JL undersøger priser på bagskabe (link sendt pr. e-mail). 
Vinduet skal blændes af, der skal ryddes op (ke finder folk til det), og dørlås skal etableres (aqh 
har pris på ca. 5.000). 
Der følges op på næste bestyrelsesmøde 

 
6. Fra Formanden: 

a) Sponsorudvalget. 
- Der arbejdes på at finde et nyt udvalgsmedlem. 
- Sponsortyperne gennemgås. 
- Udarbejdelse af kontrakter og gentegning af sponsorater for 2020 er i gang. 
- Sponsorat for levering af øl og vand til Café 19 genforhandles. Der er lavet nyt oplæg på 

aftale. 
Undersøgt mulighed for køleskab med dankort/MobilePay. Det er alt for dyrt. Royal 
Unibrew foreslår et ”åbent køleskab” med et MobilePay nummer. Erfaringer andre steder 
er, at svindet er minimalt. Vi prøver det af. 
Vi kan udbygge fadølsanlægget, hvor den 4. hane kan køre udskiftelig specialøl. Det gør 
vi, hvis der er plads til det. 
Royal Unibrew vil gerne arrangere ølsmagning som et event i klubben. God idé som tages 
op i forretningsudvalget. 
Der leveres tre nye parasoller som en del af sponsoraftalen. 

- Der kikkes på turneringssponsorater, hvor vi forsøger at skaffe lidt større sponsorater til 
matcherne. 

- Udarbejdelse af Årsplan for sponsorudvalget er i gang. 
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b) Juniorudvalget 
Udarbejdelse af årsplan for juniorudvalget er i gang.  
Næste møde i udvalget afholdes den 29. oktober 2019. 
Møde med DGU omkring juniorafdelingen - der er to tilmeldt. 

 

c) Generalforsamling 
Bestyrelsesmedlemmer for 2020 

Det skal afklares, hvem der stiller op til bestyrelsen i 2020. 
På valg er: aqh, jsk, ke 
Jette ønsker at samtale med hvert enkelt bestyrelsesmedlem ift. den kommende sæson. 
Jens Møller er booket som dirigent. 

 

d) Udkast til turneringsplan for 2020 
Der fremlægges udkast til matcher i 2020. 
Antal og placeringen på året skal drøftes. 
 

e) Deltagelse i Regionsmødet under DGU, hvem kan deltage? 
- kep har tilmeldt sig. 
 

f) Årsplan for bestyrelsen skal sættes i gang 
Kan evt. ske ved tjek af dagsordnerne i 2019. 

 

g) Medlemsmøde den 14. november 2019 

Programmet er udsendt til alle medlemmer den 14. oktober.  
Hvert enkelt bestyrelsesmedlem skal kontakte de udvalg, de er kontaktpersoner på, for at sikre 
deltagelse fra udvalgsmedlemmerne fra udvalgene. 
Afbud: aqh 

 

7. Baneudvalget v/AQH 
- Ansættelse af ny greenkeeper. 

Stillingen slås op den kommende uge. 
- Vinterbane og pleje. 

aqh og Lars Risager har været ude og sætte vintergreens af. De er alle sat i fairway for at 
højne kvaliteten, når der spilles til vintergreens. 
Teesteder forsøges i videst muligt omfang bibeholdt i én af enderne af hvert teested. 
Lars skal afspadsere mest muligt hen over vinteren – aqh hjælper med at flytte huller hen 
over vinteren 

 
8. Eventuelt 

Ny kopimaskine 
aqh har lavet ny aftale omkring sponsorat af ny kopimaskine med Digital Group. Leveres ved 
lejlighed. 
 
Brande, den 21. oktober 2019 
 

 
Anders Quist Hermann 
Referent 


