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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
27. oktober 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), Anders Quist Hermann (aqh) 
 
Som aftalt på konstitueringsmødet forventes det, at suppleanter deltager i bestyrelsesmødet. 
 
Afbud: Else Pedersen (ep), Ivan Larsen (il), Jan Madsen (jm) 

___________________________________________________________________________________ 
 
 

Punkt Emne Beslutning 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt uden kommentarer 

Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

Godkendt 

3. Økonomi 
- Økonomi og medlemstal gennemgås 

Økonomien og medlemstal blev gennemgået. 
Generelt ser vores økonomi og medlemsudvikling positivt ud. 

 

4. Den nye bestyrelse 
- Drøftelse af ansvarsområder frem til generalforsamlingen den 

2. februar 2021. 

 

Ny konstituering foretages efter 
næste generalforsamling. 

5.  Medlemsmødet den 4. november 2020 
- Forretningsudvalget foreslår, at mødet udsættes til primo 

2021. 
- Hvis bestyrelsen godkender dette, er det aftalt, at vores 

kommende PRO Andreas Thune deltager. 
- Vi skal eventuelt have et punkt med omkring det nye 

handicapsystem. 

 
Medlemsmødet er udsat, indtil 
der er mere klarhed omkring 
Corona-situationen. 
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6. Information fra formanden/forretningsudvalget: 

- Der er sendt ny information ud til medlemmerne ift. nye 
retningslinjer ift. covid19 

- Afskedsreception for Jesper Kjeldsen 
Det skal afklares, om og hvordan vi kan afholde afskeds-
receptionen for Jesper.  
Jette afklarer dette med Jesper. 

- Der anskaffes en robotstøvsuger til klubhuset.  
Anskaffelsen kan dækkes af de driftsmidler, som er afsat i 
budgettet for rengøring. 

- Der er bestilt nye driving range bolde, som leveres til 
sæsonstart 2021. 
Der er bestilt boldvasker, som er finansieret af 
Erhvervsklubben. 

- Bekræftelse af bookede tider kan nu ske via golfbox, så 
spillere ikke behøver at gå i klubhuset. 

- Mulighed for at ansøge dækning af indtægtstab gennem ny 
”Conrona-pulje” fra DIF. 
Kirsten undersøger, om vi kan søge midler til dækning af 
manglende indtægter, især på de aflyste aktiviteter i 
Cafe19. 

- Forretningsudvalget gennemgår dette på kommende 
møde. 

- Der er tegnet medlemskab af Visit Danmark 
Herning, Ikast, Brande området. 
Årlig udgift på 2800 kr. 
Vi kan få statistikker på sidens benyttelse ift. link til vores 
hjemmeside. 

- Deltagelse i DGU-regionsmøde 
Der deltager to fra forretningsudvalget til DGU-
regionsmødet den 4. november 2020. 
Med de nye covid19-restriktioner ved vi endnu ikke, om og 
evt. hvordan mødet afholdes. 

- Anna og Åge Pedersens Fond 
Der er sendt regnskab for 2019 til fonden, sammen med 
medlemsudvikling samt beskrivelse af forventet regnskab 
for året 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aqh sætter et ”reklameskilt” op 
på træningsbanen, at der fra 
start af sæson 2021 er nye 
bolde og ny boldvasker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Nyt fra udvalg 
- Sponsorudvalg: 

Er gået i gang med at tegne sponsorater for 2021. 
Udvalget indkaldes til møde primo november 2020. 
 

- Turneringsudvalget: 
Der udarbejdes udkast til plan for 2021. 
Denne koordineres med cafe19, og der tages hensyn til 
turneringsdage fra DGU. 
Planen gennemgås med turneringsudvalget. 
Ansvarlig Kirsten og Jette. 
 

- Banen: 
Hvordan ser banelukningen ud efter, at hovedsæsonen er 
sluttet? 
Seniorklubben blokerer banen onsdag. Er det fortsat 
nødvendigt i vinterhalvåret? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forretningsudvalget tager fat i 
Kamma Løth for at ændre 
bookingen. 
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- Eliten: 
Der etableres et nyt eliteudvalg og en holdleder til hvert 
hold. Der er stor interesse for at deltage i arbejdet omkring 
eliten. 
Der etableres fra 2021 et 3. hold for herrer i kval-rækken, 
hvor Charles Gjørup bliver ansvarlig og holdleder. 
 

Der er ikke indkommet punkter fra andre udvalg, hvorfor disse ikke 
fremgår af dagsordenen. 

 

Eliteudvalget laver sammen 
med Pro’en retningslinjer for 
det fremtidige elitearbejde. 
Bestyrelsen fastsætter et årligt 
budget til eliten. 

8. Eventuelt 
- Vi ønsker fra bestyrelsens side, at vi har en Brande 

Golfklub-kollektion, som eliten, klubber-i-klubben og 
medlemmer kan købe og benytte. 
Vi tager en snak med Andreas, når han starter. 

- Boldindsamling på rangen stopper 1/11. Vi sørger for, at 
alle gamle bolde er i kurven, og der er manuel indsamling 
af bolde efter denne dato. 

 

9. Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde afholdes 24/11 kl. 17.00 

 

 
 
Brande, den 27. oktober 2020 
 

 
Anders Quist Hermann 
Sekretær 

 


