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Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub 
14. april 2021 kl. 17.00 - 20.30 

Virtuelt møde (kalenderinvitation udsendt) 
 

 
Fremmødte: Jette Skott Kristensen (jsk), Kirsten Egelund Pedersen (kep), Preben Christensen (pc) med fra kl. 
17.45, Kim Eriksen (ke), Carsten Holt (ch), Anders Quist Hermann (aqh) 
 
Afbud: Ivan Larsen (il) 
___________________________________________________________________________________ 
 

Punkt Emne 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 

3. 3.1 Regnskab 
Vi har modtaget udkast til årsrapport og revisionsprotokollat for 2020. 
Revisionen har sendt erklæring, så vi ikke skal tilbagebetale noget af vores modtagne DIF-tilskud. 
Af de fremsendte udkast fremgår et overskud før afskrivninger på kr. 439.000 og et overskud efter 
afskrivninger på kr. 191.000. 
Bestyrelsen modtager det endelige regnskab, når det modtaget fra Partner Revision. 

 
3.2 Økonomi 
Efter et kvartal inde i regnskabet er regnskabet som forventet i forhold til budgettet. 
Bestyrelsen er præsenteret for en ny måde at præsentere økonomital på, hvilket bestyrelsen har 
godkendt på mødet. 
 

3.3 Medlemsudvikling 
Vi er 743 medlemmer pr. 7. april. 
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Med udgangspunkt i BI-rapporten som viser en aldersfordeling af vores nuværende medlemmer. 
Som det ses af tabellen, er antal medlemmer næsten lige store i de sidste 3 aldersgrupper.    
I øvrigt er 73% af medlemmerne mænd og dermed 27% piger. Antallet af piger er dog stigende, når man 
fx kun ser på de 2 ældste alderskategorier.  
 

 
 
Vi oplever en positiv stigning i prøvemedlemmer og unge spillere og tror på, at vi sammen med Andreas 
kan fortsætte en positiv udvikling på medlemstallet gennem året. 
I morgen har udvalgte bestyrelsesmedlemmer, Andreas og begynderudvalget møde med DGU omkring 
annoncering og rekruttering. 
Konceptet koster 10.000 kr. men bestyrelsen tror på, at det kan være givet godt ud og er indstillet på, at 
såfremt der er nogle, der kan løfte opgaven i klubben, godkender vi udgiften. 
Eliten sponserer 5.000 kr. fra deres pulje til formålet. 
 

4. Webinar fra DGU om GolfBox BI (Business Intelligence) 

Følgende deltog i webinar: AQH, KEP, PC. 
Produktet kan benyttes gratis i 2021. 
Bestyrelsen skal drøfte, om vi skal tilslutte os BI, og hvis dette sker, hvem der løfter opgaven! 
 
Aqh+pc kikker på BI og finder en struktur for det, vi kan bruge konstruktivt. 
GiC (Golfspilleren i Centrum) sættes på bestyrelsesmøde som fast dagsordenpunkt. 
Der skal følges op i daglig drift på kommentarer. PC får opgaven med at meddele kontoret, såfremt der er 
kommentarer, der skal følges op på. 
 

5. Generalforsamling 2021 

Drøftelse af tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen ift. de seneste udmeldinger om COVID-19. 
 
På valg er: 
Carsten Holt - modtager genvalg 
Preben Christensen - modtager genvalg 
Else Pedersen - modtager ikke genvalg 
Kirsten Egelund Pedersen - modtager genvalg 
Ivan Larsen modtager valg til bestyrelsen 
Jan Madsen modtager valg som 2. suppleant 
 
Der skal peges på en 1. suppleant. 
Bestyrelsen lægger hovedet i blød for at finde en kandidat. 
 
Generalforsamlingen afholdes, når forsamlingspåbuddet ændres. 
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6. Café 19 
Det forventes, at Café 19 åbner, så snart COVID-19 restriktionerne tillader dette. 
Der er så meget styr på bemandingen, så det er muligt at starte op selvom ikke hele konceptet er på 
plads. 
 

7. Møde med Dansk Grafik System 
Produktet bruges pt. af 28 golfklubber. Det bruges ift. bl.a. følgende punkter: 

1. præsentation af klubben 

2. information til begynder 

3. skabeloner som kan benyttes af alle udvalg (herunder også klub i klub). Dette giver mulighed for at 

lave professionel layout på alt. 

4. sponsormateriale (kontrakter, tilbud om forskellige sponsorater) 

5. det giver mulighed for at benytte ”virtuelle” golfbolde med sponsorlogo  

6. tilbud til virksomheder og deres personaleforeninger 

7. tilbud til besøgende klubber med særlige tilbud 

Systemet skal sikre en ensartet visuel identitet og oplevelse, når BGK udsender officielt materiale på breve, 
nyhedsbreve og sociale medier. 
 
Bestyrelsen skal drøfte anskaffelsen. 
Der er mulighed for at købe flere pakker:  

 
 

Pjecer, menukort, bordkort med sponsorlogo, plakater til f.eks. matcher, sponsormappe. 
Der er ingen max i anvendelse af skabelonerne. 
 
Bestyrelsen skal træffe beslutning om anskaffelsen og finansieringen. 

 
Godkendt, at der arbejdes med en aftale på Kompletpakken. 

  

https://www.danskgrafiksystem.dk/
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8. Nyt fra formanden 
Bestyrelsen 
Else Pedersen trækker sig fra bestyrelsen af personlige årsager. 1. suppleant Ivan Larsen indtræder i 
bestyrelsen.  
Der er udarbejdet ny organisationsplan, som viser, hvilke ansvarsområder det enkelte bestyrelsesmedlem 
har. Denne plan offentliggøres på hjemmesiden i løbet af den kommende uge. 
 
Møde med DGU om projektet funnel first. 
Mødet afholdes torsdag den 15. april 2021 kl. 16.30. 
 
Anna og Aage Pedersens Fond 
Vi har modtaget positiv tilkendegivelse på vores ansøgning om tilskud på 100.000 kr. fra fonden i 2021. 
 
Klubhuset 
Loftsvinduerne i klubhuset er under reparation. Alle loftsvinduer gennemgås. 
 
Ansøgning fra DIF 
Vi har modtaget positiv tilbagemelding på vores ansøgning om tilskud på 30.000 fra DGI. 
 
Telefoni 
Nuværende telefoniopsætning i golfklubben udgår. Der arbejdes med nyt set up. 
 
Rengøring af klubhuset 
Vi har ikke modtaget ansøgninger med baggrund i opslaget i medlemsinformationsbrevet.  
Det forventes, at der er fundet løsning. Forventes at komme på plads i løbet af den kommende uge. 
 
Terrassen v/klubhuset og klubhuset 
Der er dialog med Hübsch ifm. nye terrassemøbler, plantekrukker samt inventar til klubhuset bl.a. spejl 
v/garderoben.  
 
Kontorets åbningstider udvides i 2021 
Fra 6. april er den ugentlige åbnings- og telefontid udvidet med 5 timer. 
 
Pressemeddelelse i Brande Bladet 
Journalist fra Brande Bladet kigger forbi i uge 15. Der udarbejdes en pressemeddelelse med Andreas og 
med de aktiviteter, som er igangsat fra sæsonstart. 
 
Referater fra bestyrelsesmøder 
Genoplivning af dokumentet, hvor forskellige opgaver er beskrevet, og af hvilke bestyrelsesmedlemmer, de 
skal løses. - Bilaget har ikke været med på de sidste møder, men i forretningsudvalget snakkede vi om, at vi 
manglede dette for at sikre opfølgningen på punkterne. 
Der er enighed om at genoptage dokumentet. AQH sikrer, at det bliver en del af dagsordenen til møderne. 
 

9. Præsentation af unitii 
Frivillighedsapp 
Ch lavede en fin gennemgang af systemet for bestyrelsen. 
APP’en er stort set færdigudviklet og meget tæt på release. Vi er positiv stemt for at benytte APP’en i test. 
Med denne app kan alle, der er ønsker at give en hånd med i det frivillige arbejde, hente APP’en og se 
hvilke opgaver, der skal ordnes. Det enkelte medlem skal godkendes af golfklubben. Når dette er sket, kan 
man nemt koble sig på opgaven, og tovholderen af opgaven kan nemt og hurtigt se, hvor mange og hvem 
der er tilmeldt opgaven.  
Det forventes at kunne være klar i maj 2021. 
 

10. Banen 
Banen blev åbnet den 1. april 2021.  
Arbejdet, der er gennemført i vinter med beskæring og fældning af træer, vil helt sikkert få en positiv 
effekt på greens. 
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11. Informationer fra udvalg 
Ingen punkter modtaget 
 

12. Eventuelt 
Ift. COVID-19-restriktionerne er der mulighed for at åbne Café 19 for udendørs servering fra den 21. april.  
Caféudvalget ser på, hvordan vi forholder os til dette. Hvis der åbnes op, vil det blive med reduceret 
åbningstid, da vi umiddelbart ikke vurderer, at vi kan skabe omsætning nok til at dække udgifterne. Med 
nuværende restriktioner må der åbnes helt op for udendørs- og indendørs servering den 6. maj 2021. 
- Det håber vi fortsat bliver en mulighed. 

 
Næste møde: 
Mandag den 21. juni kl. 17.00 
 
 
Brande, den 14. april 2021 

 

 
Anders Quist Hermann 
Sekretær 

 


