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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
6.  september 2021 kl. 17.00 - 22.00 i klubhuset 

 
Deltagere: Jette Skott Kristensen (jsk), Kirsten Egelund Pedersen (kep), Preben Christensen (pc), Kim Eriksen (ke), 
Carsten Holt (ch), Ivan Larsen (il) 
Afbud: Anders Quist Hermann (aqh), Carsten Holt forlod mødet kl. 18.50 

___________________________________________________________________________________ 
 

Punkt Emne Ansvarlig 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
BESLUTNING: 
Godkendt 
 

JSK 

2. Godkendelse af dagsorden 
 
BESLUTNING: 
Godkendt 
 

JSK 

3. Økonomi - samlet for BGK 
Overordnet set vurderes det, at budgettet for 2021 overholdes. 
 
Kassebeholdningen var ultimo juli ca. 1,5 mio. kr.  
 
Økonomi for Café 19 
Det forventes af Café 19 i år stort set overholder budgettet, med at hvile i sig selv. 
Der har været en ekstraordinær opfølgning på økonomien i Café 19, hvilket bl.a. 
har afspejlet sig i regulering af åbningstider mm. 
 
BESLUTNING: 
Økonomien blev gennemgået.  
Såfremt de estimerede udgifter for resten af 2021 holder, forventes det, at vi 
overholder det godkendte budget. 
Den ekstraordinær opfølgning på Café 19 viser, at vi har ”stoppet” den negative 
økonomiske udvikling, hvorfor vi forventer, at der ikke i 2021 vil være underskud 
på driften af Café 19. 
 
KEP undersøger udgifterne og opsigelsesvarsler til GolfBox / bagtag på 
scorekortet. Baneservice kan via udtræk fra GolfBox se, hvilke spillere der er på 
banen, og om de har bekræftet deres tid og betalt. Derfor kunne vi måske spare 
udgiften til dette modul.  
 
KEP undersøger udgifterne og opsigelsesvarsler til GolfBox på betalingsmodulet til 
træningstimer. Der skal ske en afklaring med PRO’en, inden der tages stilling til, 
om modulet skal opsiges. 
KEP følger op med PRO’en. 
 

KEP/PC/JSK 

4. Fremtidig drift af Café 19 
I 2021 er driften af Café 19 sket uden en fast daglig fuldtidsleder. 
Det har bl.a. fungeret, fordi Gerda Sig har lagt mange timer og et stort arbejde i 
at stå for indkøb, menuer ol. 

JSK 
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Det vil ikke være muligt at køre videre med denne organisering fremadrettet. 
Bestyrelsen skal derfor nu tage hul på drøftelsen af, hvordan Café 19 skal driftes i 
2022, herunder skal økonomien drøftes. 
I 2021 blev der i budgettet vedtaget, at Café 19 skal hvile i sig selv.  
 
Bestyrelsen skal drøfte, om der fremover skal budgetteres med et mindre 
underskud - med baggrund i, at en god café kan være med til, at der kommer 
flere greenfeegæster / arrangementer ol. 
 
BESLUTNING: 

Vi har tidligere undersøgt muligheden for forpagtning og anser ikke dette 
for en mulighed. 
 
Med baggrund i erfaringen fra 2021 vurderes det, at der bør arbejdes 
videre på følgende: 
 
Ansættelse af en daglig leder er nødvendig for optimal drift, hvor der er 
åbningstider, som passer ind i golfklubbens aktiviteter samt mulighed for 
at udvide med øvrige aktiviteter, som skal gøre det attraktivt at arbejde i 
Café 19. 
 
Det blev aftalt, at der skal udarbejdes et dokument, som beskriver hvilke 
forventninger, vi har til driften i Café 19. 
Alle bestyrelsesmedlemmer skal med baggrund i denne beslutning 
udarbejde et notat til JSK, som beskriver den enkeltes forventninger. 
Tilbagemeldingerne samles i et notat, som gennemgås på kommende 
bestyrelsesmøde. 
 
Det nedsatte Café 19-udvalg skal bibeholdes og skal virke som en 
støttende funktion ift. den daglige leder. 
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5. Medlemsudvikling 

 
 
BESLUTNING: 
Positiv medlemsudvikling - taget til efterretning 
 

JSK 

6. Generalforsamling 2022 
Forretningsudvalget foreslår, at generalforsamlingen afholdes onsdag den 9. 
februar 2022 kl. 19.00. 
 
BESLUTNING: 
Dato for generalforsamlingen blev fastsat til onsdag den 9. februar 2022. 
JSK kontakter Jens Møller for at høre, om han kan være dirigent. 
 
 

JSK/KE 

7. Klubmesterskaber 
Evaluering af klubmesterskaber 2021 samt drøftelse af nye muligheder for 2022, 
hvor flere kan have lyst til at deltage. 
Individuel turnering, super veteraner! 
 

JSK 
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BESLUTNING: 
Det blev besluttet, at der oprettes en Superveteran-række i 2022. 
Det kan være Uofficielt netto-klubmesterskab, hvor den rigtige klubmester stadig 
er brutto scoren, men der kæmpes også om et netto-mesterskab, hvor 
klubmesteren kåres med handicap-tildelte slag.  
De nuværende retningslinjer for afholdelse af klubmesterskabet gennemgås 
ligeledes. 
 
Anders og Carsten udarbejder et udkast til bestyrelsen for, hvordan vi kan få 
flere golfer med til at spille den weekend, hvor vi afholder klubmesterskaber. 
 

9. Medlemsmøde 
Forretningsudvalget indstiller, at der afholdes og planlægges et medlemsmøde i 
foråret 2022. 
Hvis der er opbakning til dette, skal dato og tema fastsættes. 
Tovholder skal udpeges. 
 
BESLUTNING: 
Det blev besluttet at der afholdes medlemsmøde i marts 2022. 
Tema for mødet drøftes, men det kunne være med fokus på frivillighedsgrupperne 
og på, hvad medlemmerne i Brande Golfklub kan bidrage med for at skabe en god 
og attraktiv golfklub. 
Når mødet afholdes på dette tidspunkt, vil der også kunne rettes fokus på 
aktiviteter i sæson 2022. 
 
Tovholder og endeligt program skal aftales i bestyrelsen i december 2021 eller 
januar 2022. 

JSK 

10. Golfspilleren i Centrum 
Preben har sendt sidste status. 
Skal der aftales et møde, hvor dette punkt er det eneste på dagsordenen for at 
sikre, at vi får drøftet, hvad der evt. skal følges op på? 
 
BESLUTNING: 
Det er en forholdsvis lille %-del, der svarer på henvendelsen via GIC. 
Svarene er overordnet rigtig pæne, og banen får meget ros - den står flot. 
Der er kommentar til, at vores næste tee-skilte er for usynlige. KE undersøger, om 
der kan gøres noget for, at disse bliver mere tydelige. 
Generelt er oplevelsen, at vi ikke får meget ny information fra GIC. Derfor blev det 
drøftet, om vi skulle sige dette fra i 2022. 
KEP undersøger opsigelsesfristen for systemet og den årlige udgift for at være 
med. 
Afhængig af opsigelsesfristen kan der blive indkaldt til ekstraordinært møde 
omkring drøftelse af dette. 
 
Inden der foretages yderligere, skal AQH inddrages ift. baneudvalgets brug af 
undersøgelsen. 
 

PC 

11. Fra formanden 
 
Igangsættelsespuljen 
Vi har modtaget 40.000 kr. fra DIF’s igangsætningspulje. 
Vi skal drøfte, hvem der skal være tovholder på projektet samt hvilke tiltag, der 
skal tages. 

JSK 
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BESLUTNING: 
Med baggrund i ansøgningen og de bevilgede midler sættes fokus på følgende: 
 
A: 
Den planlagte udvalgsmatch den 13. november 2021- kun for medlemmer af 
Brande Golfklub. 
Til udvalgsmatchen, som afholdes i november, inviteres alle medlemmer i Brande 
Golfklub. Betingelsen for at deltage er, at man efter matchen tilmelder sig 
minimum en frivillighedsgruppe og eller en opgave, som skal løses i 2022. 
Kirsten er tovholder for matchen. 
Inden matchen, skal der udarbejdes post-it, som beskriver alle frivillighedsgrupper 
samt enkelte opgaver, som skal løses i 2022 og fremover. Deltagerne skal med 
deres navn og medlemsnummer koble sig på en eller flere opgaver efter matchen. 
 
B: 
Ny golfer-match - for alle der er indmeldt i Brande Golfklub de seneste 3 år. 
Formålet er at have fokus på fastholdelse, opbygning af sociale netværk og skaffe 
frivillige til frivillighedsgrupperne og/eller til enkelte opgaver i 2022 og fremover. 
Tovholder er IL og KEP. Rune og Lenna fra begynderudvalget inviteres med til 
planlægningsmødet.  
Matchen skal afholdes i oktober 2021. Deltagerne skal med deres navn og 
medlemsnummer koble sig på en eller flere opgaver efter matchen. 
 
Præmier: 
Præmierne til matcherne kan bl.a. være følgende: 
Gavekort på træningstimer hos vores PRO 
Gavekort til Café 19 
Øl-kort til Café 19 
Greenfee-kort ol. 
 
Pressemeddelelse. 
Ifm. at vi fik midler fra puljen, skal vi udarbejde pressemeddelelse, som fortæller 
om projektet. Ansvarlig for udarbejdelse af udkast til pressemeddelelse er KEP. 
 
Punkter som skal gennemgås ifm. matcherne. 
Carsten Holt vil ifm. afholdelse af matcherne fortælle og gennemgå App’en Unitii. 
 
Afslutning sæson 2021 for medarbejderne 
Forretningsudvalget foreslår, at der afholdes et lille arrangement med grill for 
personalet som afslutning på sæson 2021. 
Dette afholdes i oktober 2021. 
 
BESLUTNING: 
KEP og JSK står som tovholder for arrangementet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CH 

12. Eventuelt 
 
Frivillighedsgrupperne 
Der skal arbejdes på tovholder på faste opgaver i frivillighedsgrupperne - 
herunder også boldopsamlingen i weekender. 
 

Alle 
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Der mangler en frivillig til opfyldning af destilleret vand i batterierne i buggies. 
Dette skal ske min. hver 14. dag, men gerne tjekkes hver 7. dag. 
Indtil vi finder frivillig til denne opgave, aftaler KEP, at greenkeeperne tjekker 
dem. Der arbejdes intens på at finde en frivillig resten af denne sæson (ca. 6 
uger). 
 
Gavebrev 
Vi skal op på 100 gavebreve á min. 200,- kr.  
Vi er pt. på 50 gavebreve - der sættes ekstra fokus på at nå de 100 til den 30. 
september 2021. 
Ansvarlig KEP. 
 
Fredagshyggegolf 
Der er fin tilslutning til fredagshygge-golfen. Enkelte gange har vi selv stået for at 
grille en pølse efter matchen, hvilket har været en positiv oplevelse. 
 
Afskærmning ved hul 7 og hul 11 
Der etableres afskærmning ved hul 7 - ved de nye teesteder samt udskiftning af 
materiale ved hul 11. 

 
Brande, den 6. september 2021 

 
 


