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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
14. december 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), 
Carsten Holt (ch), Jan Madsen-online (jm), Ivan Larsen (il), Anders Quist Hermann (aqh) 
 
Afbud: Else Pedersen (ep) 

___________________________________________________________________________________ 
 

Punkt Emne Beslutning 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

3. Økonomi 
Vi kommer ud med et pænt overskud for året. 

 
Vi hensætter et større beløb til 
2021 til øremærkede aktiviteter. 

4.  Budget og investeringsplan 2021 
 
Forslag om, at Greenfee takst sættes op med 50 kr. hverdage og 
weekend til 350 kr. Der ydes fortsat rabat ift. de ordninger som pt. er 
tegnet med andre klubber. Derudover er der fortsat 100,- kr. i rabat for 
en Greenfee gæst der spiller sammen med medlem. Prisen bliver her 
250 kr. 
 
 
 
 
Forslag om matchfee stiger fra 90 kr. til 95 kr. 
 
 
 
 
Fast udlejning af buggies stiger fra 2.000 kr. til 2.500 kr. 
Et såkaldt årskort. 
 
 
 
Budget og investeringsplan for 2021 blev gennemgået. 
Der er enkelte ting der skal regnes på igen og herefter fremlægges for 
bestyrelsen 

 
 
Greenfee stigning vedtaget 
 
Dette træder i kraft den 1. april 
2021 – Kontoret er ansvarlig for 
at sikre at der sker ændring i 
GolfBox, samt at prisen ændres 
på hjemmesiden. 
 
 
Matchfee stigning vedtaget.  
 
 
 
 
Stigning på udlejningspris 
godkendt.  
 
 
 
Der skal foretages ændringer 
som skal indarbejdes hurtigst 
muligt hvorefter punktet igen 
sættes på dagsordenen til 
bestyrelsesmøde 
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5. Drift af Café19 i fremtiden 
 
Bestyrelsesmedlemmerne havde hver især til mødet indsendt 
løsningsforslag til Cafédriften. 

 
 
Der etableres et hurtigt 
arbejdende udvalg bestående af 
Preben, Jette, Kirsten E. som får 
til opgave at udfærdige et 
beslutningsoplæg til 
bestyrelsen. I oplægget skal 
bestyrelsesmedlemmernes 
betragtninger indgå i 
vurderingen. 
Arbejdet skal give et overordnet 
billede af hvordan driften kan 
sikres fremadrettet. Der skal 
være fokus på ordentlige 
arbejdsforhold, på åbningstider, 
menuer. Alt skal vurderes ift. 
økonomien. 
 

6. Information fra formanden/forretningsudvalget: 
Modtaget en mail fra Carl Thorn omkring fritspilsordning. 

 

 
Jette har svaret ham med 
henvisning til, at vi kikker på det 
og i øvrigt er det inkluderet i det 
kommende medlemsmøde. 

7. Nyt fra udvalg 
 
Der er ikke indkommet punkter fra udvalg. 

 

8. Eventuelt 
Udgår 

 

 
Mødet sluttede kl. 21:00 
 
 
Brande, den 14. december 2020 
 

 
Anders Quist Hermann 
Sekretær 


