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Dagsorden bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
28. august 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) 
Max Schaumann Thomsen deltager fra kl. 17.00 - 18.00 
 
Afbud: Kim Eriksen, Kirsten Egelund Pedersen, Carsten Holt fra kl. 18.30 
___________________________________________________________________________________ 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

3. Økonomi, Max Schaumann Thomsen deltager i dette punkt   
a) Budget og regnskab gennemgås. 

Der er fokus på vores likviditetsregnskab. 
Max forlader mødet efter dette punkt 
 
Beslutning:  
Vi skal udarbejde et fremskrevet investeringsbudget med vægt på maskininvesteringer, hvor 
årets resultat og forudsætninger fastfryses. 
Anders, Carsten og Kirsten udarbejder dette. 
Deadline: Ultimo uge 38. 

 
--------------------------------------------------S P I S N I N G---------------------------------------------------------------------- 

 
4. Status på Greenkeepersituationen 

- Anders giver en kort fortrolig information om hele greenkeepersituationen og fremtiden. 
- Allan Sørensen har opsagt sin stilling som sæsonmedarbejder og fratræder sin stilling 13/9-

19. 
 

5. MidtVest / Firkløver-samarbejdet 
- Trehøje vil forhandle aftale om fremtidigt MidtVest-samarbejde 

 
Beslutning:  
Kim og Kirsten forhandler med Ikast/Trehøje 

 
6. Generalforsamling 2020 

Forhåndsplanlægning - På valg er Kim, Anders og Jette. 
 
Beslutning: 
Generalforsamling afholdes tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19.00 
Jette booker Jens Møller som dirigent. 
Anders laver indkaldelse og annoncering. 
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På næste møde skal der afklares, hvem af de bestyrelsesmedlemmer der er på valg, som 
modtager genvalg. 
 

7. Planlægning Medlemsmøde november 2019 
Forslag til dato: 14. november evt. med Mats Björkman som foredragsholder. 
Forslag til emne: Hvordan fastholder vi flere medlemmer. 
 
Beslutning: 
Forretningsudvalgets oplæg godkendes. 
Mats Björkman har takket ja til at deltage. 
Jesper trækker ud fra Golfspilleren i Centrum med vægten på fastholdelse og 
forventningsafstemmer aftenens indhold og form med Mats. 

 
8. Status: Årsplan for alle udvalg og kontoret 

Udvalg i Brande Golfklub skal udarbejde årsplan. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen kan levere nogle eksempler på skabeloner til udarbejdelsen af årsplanen. 
Bestyrelsens kontaktpersoner til udvalgene skal sikre, at årsplanen ligger klar og fremsendes til 
formanden senest den 1. december 2019. 

 
9. Forslag: Aktivitetsmatch, spillere finder sponsor pr. hul 

Drøftelse af forslag om at lave en match, hvor de enkelte spillere selv finder sponsor, som betaler 
et aftalt beløb pr. point der scores. 
 
Beslutning: 
Vi påtænker, at vi kunne lave en aktivitet til næste sæson, hvor aktiviteten forankres i klubben, 
og der udarbejdes en drejebog.  
Indsamlingen skal gå til et øremærket formål i klubben. 
Eliteudvalget får denne opgave (Eliteudvalgets sammensætning bør overvejes). 

 
10. Eventuelt 

- Vi kikker på nyt adgangs- og alarmsystem i golfklubben. Dette skulle medføre en pæn 
besparelse i forhold til nuværende løsning. 

- Telefonsystem kikker vi også en ny løsning til, som er rent mobilbaseret. 
- Der skal kikkes på dørene, de påfører os store udgifter. I en evt. ny løsning vil styringen af 

dørene kunne betjenes sammen med det nye adgangs- og alarmsystem. 
- Ovenlysvinduer regner det ind fra igen. Der har været håndværkere, som har forsøgt at 

udbedre igen-igen. 
- Der er ikke sket noget nyt omkring ny leverandør af drikkevarer i Café 19. 

Dette haster, da aftalen udløber 31/12-2019. 
 
Beslutning: 
Carsten og Else får dette på plads hurtigst muligt. 

 
- Status på træer langs indkørselsvejen: Vi har selv fjernet det afskårne fra granerne. 
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Vi må IKKE røre de træer på nogen sider af vejen, kommunen har kommunikationen med 
lodsejerne på begge side af vejen. 
 

- Anders og Lars har den 26. august haft banegennemgang med en dommer fra DGU i 
forbindelse med DM i Paragolf. 
Der er få anmærkninger bl.a. på sandkanter ved bunkers mv., som vi forsøger at udbedre. 
DGU sprayer selv banen lørdag formiddag omkring de områder, hvor der er frit drop. 
Ellers ingen anmærkninger. 

 
 
Brande, den 28. august 2019 
 

 
Anders Quist Hermann  
Referent 


