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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
24. november 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 (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 
- Økonomi og medlemstal gennemgås 
- Det foreløbige regnskab pr. 20/11 viser indtægter på ca. 4,7 

mio. mod ca. 4,6 mio. i budgettet og 4,6 mio. året før. 
- Regnskabet viser et overskud på 213.000 kr. før renter og 

afskrivninger 
- Vi har skønnede indtægter fra 4-kløver og MidtVest golf på ca. 

540.000 kr. og øvrige greenfee-indtægter på 555.000 kr. 
- Café19 udviser et underskud på 95.000 kr. inden lønninger for 

november og december er effektueret. 
- Pr. 11/11 har vi 758 medlemmer i alt og 12 prøvemedlemmer 

 

Økonomien er overordnet set 
tilfredsstillende, især set i et 
Corona-perspektiv. 
 
Økonomien for driften af Cafe19 
er ikke tilfredsstillende. 
Bestyrelsen skal med baggrund i 
de sidste 5 års erfaringer med 
udvidet åbningstid vurdere om 
hele setuppet er det rigtige.  
Dette skal ske i løbet af 
december 2020, så der er en 
plan klar til sæsonstart den 1. 
april 2021 
 

4.  Information fra formanden/forretningsudvalget: 
- Der har været afholdt 3 møder i forretningsudvalget siden 

seneste bestyrelsesmøde. 
- Medlemsmødet er flyttet til 9. marts 2021 
- Kep og jsk har deltaget i DGU regionsmøde. 
- Vi skal profilere vores konkurrence om at skaffe et nyt 

medlem.  
- Der er lavet en aftale med Jesper Kjeldsen om, at han 

fratræder i BGK pr. 6. december, da han tiltræder ny stilling 7. 
december. 

- Der er anskaffet to robotstøvsugere til klubhuset. Jsk har 
testet at det fungerer. 

- Der er en forespørgsel på, om vi kan lave en aften omkring 
det nye handicapsystem. Vi planlægger et par 
informationsaftener. 

- Andreas er oprettet i GolfBox som Protræner og Pro Trainer 
modulet, så han er klar til at starte den 1/1-21. 

- Turneringskalenderen er udarbejdet og fremsendt til klub-i-
klubber samt til erhvervsklubben. 

- Det overvejes om der skal udstedes gavekort som 
”mandelgave” ”pakkespil gave” fra Café19. Gavekort på 125 
kr. for 100 kr. 
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5. Nyt fra udvalg 
- Begynderudvalg: 

Organisering af udvalget 
Begynderudvalget har udfærdiget et organiserings- og 
ansvarsdokument. 

- Mens Section: 
Har afholdt opstartsmøde og der er mange gode og nye 
initiativer til 2021 sæsonen også til inkludering og 
rekruttering af nye spillere. 
Banen: 

- Vi har søgt en DGU-pulje til naturprojekt på banen, bl.a. 
blomsterplantning og træ-flytning. 

 

 

 

 

 

6. Eventuelt  

7. Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde afholdes 14/12 kl. 17.00 

 

 
 
 
Brande, den 24. november 2020 
 

 
Anders Quist Hermann 
Sekretær 


