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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
11. maj 2020 kl. 17.00 - 20.30 

Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande 
 

Inviterede: Jette Skott Kristensen (jsk), Kirsten Egelund Pedersen (kep), Preben Christensen (pc), Kim Eriksen (ke), 
Else Pedersen (ep), Carsten Holt (ch), Anders Quist Hermann (aqh) 
Cc: Jan Madsen (jm) 

___________________________________________________________________________________ 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde   
Godkendt    

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt     
 

3. Økonomi       
- Medlemsudviklingen 

Der er 706 medlemmer pr. 10. maj (-4 ift. samme periode sidste år) 
229 solgte Firkløver / 98 MidtVest (hhv. +32 / +16 ift. samme periode sidste år)  

- Oplæg til ansøgning til DIFs hjælpepulje til idrætsforeninger 
Pulje på 44 mio. som kan søges for mistede indtægter. 
KEP har udarbejdet en opgørelse over tabte indtægter på knap 385.000 kr. i tabte indtægter pga. Corona. 
Ansøgning fremsendes til DIF.    

- Opfølgning af tilskud til løn og faste udgifter 
Der er modtaget lønrefusion – der skal tilbageføres ca. 60.000 kr.    

- Gennemgang af det materiale som er sendt til Fonden ift. klubbens økonomi.   
Fonden afholder møde i maj 2020. 
Der er modtaget et driftstilskud i 2020 på kr. 100.000. 
Der modtages lån til betaling af de indkøbte maskiner i 2020 på ca. kr. 440.000. 
Huslejen er nedsat i 2020, svarende til nedsættelsen i 2019. 
I tallene til fonden skulle der tages højde for kendte udgifter. 
Feriepenge - ift. ny ferielov. 
Fremtidigt behov for anskaffelse/udskiftning af maskiner. 
Konklusion: 
Der er enighed om, hvilket materiale der fremsendes til fonden. 

 
4. Generalforsamling 2020 

Det er endnu uvist, hvordan en generalforsamling kan gennemføres under de nuværende omstændigheder. 
Generalforsamlingen den 26. maj gennemføres ikke som planlagt, grundet forsamlingsforbuddet. JSK kontakter DGU 
for at sparre med dem, hvad de anbefaler.  
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5. Åbning af yderligere faciliteter i Brande Golfklub    

- Drøftelse af muligheden for at åbne terrassen ved klubhuset 
Konklusion: 
Afventer vejledning fra myndighederne 

- Drøftelse af muligheden for at åbne klubhuset - evt. med restriktioner 
Konklusion: 
Åbnes delvist med restriktioner 12. maj. 

- Drøftelse af muligheder for at medlemmer og gæster kan benytte GolfBox  
til godkendelse af tid og betaling fra greenfee 
Konklusion: 
Åbnes 12. maj 

- Drøftelse af muligheden for at åbne til toiletterne i klubhuset 
Konklusion: 
Åbnes 12. maj 

- Drøftelse af muligheden for at åbne for salg af øl og vand 
Konklusion: 
Åbner sammen med Caféen når vi kender vejledningerne fra myndighederne. 
Drøftelse af muligheden for at åbne Café 19 - med restriktioner -  
dette er 100% afhængig af udmeldingen fra regeringen 
Konklusion: 
Afventer vejledning fra myndighederne 

- Drøftelse af opstart af træningstimer via Golfklubben  
(begynder, danmarksserien, junior og ynglinge) 
Konklusion: 
Begynderudvalget har møde 11. og 13. maj og aftaler nærmere 
Resten aftales med udvalgene 

- Drøftelse af muligheden for at åbne for klubturneringer 
Konklusion: 
Der udarbejdes en revideret turneringsplan efter den 18. maj 

- Drøftelse af opstart for medarbejdere: sekretær og PRO samt Café 19 
Konklusion: 
Personalet er kaldt på arbejde hhv. den 11. og 18. maj 
 
Samlet konklusion: 
JSK, KEP og KE træffer beslutningerne på punkterne herover i et nedsat mini-covid-udvalg. 
Alt skal kunne indeholdes under det forsamlingsforbud, som måtte være gældende. 

 
6. Drøftelse af forretningsudvalgets møder     

Planlægning af møder i forretningsudvalget samt drøftelse af hvilke opgaver der kan afklares her, 
og hvilke der skal i bestyrelsen. 
- JSK vil gerne, at forretningsudvalget får mandat til at træffe beslutninger, hvor konklusioner blot gives videre til 

resten af bestyrelsen som information. 
 
Konklusion: 
Forretningsudvalget opererer efter det oplæg, som tidligere er udarbejdet for forretningsudvalget. 
Der er fuld opbakning og tillid fra bestyrelsen til, at forretningsudvalget træffer beslutninger ud fra dette 
oplæg. 
Den øvrige bestyrelse får tilsendt dagsorden og referat fra forretningsudvalget. 

 

7. Informationer fra formanden      
Klage fra nabo 
JSK har modtaget et telefonopkald fra Annette Dalsgaard, som ejer jorden langs hul 17. 
Hun klager over, at golfspillere går rundt på deres grund for at lede efter bolde. Hun har nævnt dette for en spiller. 
De har plantet nye træer. 
 

Konklusion: 
Vi opsætter skilte de første 200 m ned i venstre side, hvor der står ”Privat område - Adgang Forbudt”. 4 skilte 
bestilles. JSK bestiller 
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8. Eventuelt 

- Seniorgolf starter op den 13. maj i ”Corona” udgave 
- Ansatte er inviteret på morgenkaffe på fredag kl. 8 
- I uge 20 samler bestyrelsen fortsat bolde, herefter sættes Jesper på opgaven - indtil vi får samlet et 

frivillighedskorps. 
- Tagrende på juniorbagrum 

Bevilliget  
- Kopimaskine leveres onsdag den 20. maj 
- Strategioplæg fra HP på baneanlægget. Gennemgås i baneudvalget. 
- Vi har modtaget 30.000 kr. fra DGI i søgt tilskud. Går til varmepumpe i bagrum 
- PC: Måske kan der skaffes 7 bagskabe yderligere, altså 14 i alt. PC vender tilbage.  

   

9. Næste møde 
- Mandag den 25. maj kl. 19.30 virtuelt bestyrelsesmøde 
- Mandag den 22. juni kl. 17.00 i klubhuset 

 
 

Brande, den 11. maj 2020 

 

 
Anders Quist Hermann 
Referent  

 


