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Referat - bestyrelsesmødet den 20. august 2014 kl. 17.00 

Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande 
 

Inviteret: Kirsten Egelund Pedersen, René Baarts, Ib Møller, Charles Gjørup, Jette Skott 

Suppleanter: Carsten Holt, Oluf Søndergaard 

 

Deltagere: Kirsten Egelund Pedersen, René Baarts, Ib Møller - mødte kl. 18.00, Jette Skott 

Afbud fra Charles Gjørup, Oluf Søndergaard, Carsten Holt 

 

Mødet hævet kl. 22.10 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 

 

2. Økonomi generelt 
Saldobalance pr. 7.8.2014 blev gennemgået. 

 

Antal medlemmer: 

 Ultimo 2013 Pr. 1.8.2014 

Seniorer 519 503 

Ynglinge 18 16 

Juniorer 28 34 

Passive medlemmer 99 87 

Distancemedlemmer 29 25 

Fleksmedlemmer 76 87 

Prøvemedlemmer 33 47 

Mikro-spillere 4 4 

Totalt 806 803 

 

Der har i juli 2014 været færre greenfeegæster end i juli 2013. 

Den samlede indtægt på greenfee er pr. 7.8. 2014 på 365.000,- kr. mod ca. 433.000,- kr. i 2013. 

 

Erstatningskort DGU. 

De medlemmer som smider deres DGU-kort væk, skal selv betale et nyt kort. 

Kontoret sender opkrævning ud til de enkelte medlemmer. 

 

Udleje af bagrum. 

Der er en mindre indtægt på udleje af bagrum. Årsagen til dette undersøges. 

 

Café 19. 

pr. den 7.8. 2014 er der et mindre overskud i caféen. 

Der er i 2014 investeret i inventar til køkkenet for ca. 38.000,- kr. 

 

Tilbud til nye golfspillere om medlemskab i Brande Golfklub: Betal kr. 5500,- og få adgang til 

golf i 2014 og 2015. Tilbuddet gælder i resten af 2014. 

 

3. Drift Café 19 
Åbningstiden er blevet reguleret ift. den registrering af gæster, der er foretaget siden sæsonstart. 

Café19 kører videre i 2014 med den nuværende bemanding. 

Fast personale er Rikke Nielsen, Mathilde Skovgaard, Viva Troelsen. 
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Gerda Sig tilknyttes Café 19. Hun står for indkøb og hjælper ved særlige arrangementer. 

Erik Andersen tilknyttes ligeledes Café 19 og hjælper ved særlige arrangementer. 

 

Alle har fortsat mulighed for at holde fødselsdage, forretningsmøder og lignende i Café 19. 

Café 19 kan kontaktes i åbningstiden på tlf. nr. 9718 2179 lokal 4 eller til kontoret i åbningstiden 

på tlf. nr. 9718 2179 lokal 1. Café 19 kan også kontaktes på tlf. 4177 0587. 

 

Målsætningen for 2015 er, at vi bygger videre på det koncept, vi startede med ved sæsonstart 

2014. Indtil videre arbejdes der på, at der også i 2015 er ansat personale og IKKE en forpagter. 

 

4. Økonomi maskinpark/drift af banen 
Oversigt over maskinparken blev gennemgået. 

Udgifterne til rep. pr. maskine blev gennemgået.  

Rapporten fra DGU omkring maskinparken blev gennemgået. 

Drøftelse af udskiftning af maskiner tages op på næste møde. 

 

Der er kommet nye batterier i 3 af golfbilerne. 

Der er købt påfyldningshætter til alle 5 biler, hvilket forlænger batteriernes levetid. 

Laderne er hængt op på væggen, hvilket forlænger deres holdbarhed. 

 

5. Status på Firkløveraftalen 
Ejeren af Birkemose har købt Comwell Kellers Golfklub i Brejning. Det undersøges, hvilken 

aftale der er ift. deres medlemskab af Firkløver. De øvrige klubber kontaktes. 

 

Drøftelse om vi skal fortsætte i ordningen i 2015? 

Der bliver planlagt møde i september/oktober, hvor dette skal aftales med de klubber, som er med 

i ordningen. 

Bestyrelsen planlægger et møde i september med dette punkt. 

 

6. Opfølgning på punkter fra sidste møde 
 

Status på Selvbetjeningsløsning 

Er installeret og implementeret. 

Planen er, at Firkløverbogen og greenfeebogen afskaffes. 

Al indbetaling sker via den nye betalingsboks. 

Der bliver mulighed for, at der sker betaling til matcher ved tilmeldingen. 

Der bliver mulighed for at printe bagtag ud sammen med scorekort. 

Alle de nye muligheder vurderes og vil løbende blive sat i drift. 

 

Status Frivillighedskorps 

Listerne er ajourført med de sidste tilmeldinger. 

Alle grupperne indkaldes inden for den kommende måned. 

Hvert bestyrelsesmedlem sørger for at indkalde den gruppe, de er kontaktperson for. 

 

Renovering af info tavle 

Følges op på næste møde. 

 

Status brugen af Dropbox/møde med Anders Quist Hermann 

Kirsten aftaler tidspunkt med Anders. 
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7. Information fra udvalg 

a. Sponsorudvalg 

intet nyt 

 

b. Økonomiudvalg 

Der har været afholdt møde i økonomiudvalget onsdag den 13. august 2014 

 

c. Turneringsudvalg 

Ny formand fra 2015 er Ketty Pedersen. 

Indberetning til DGU vedr. dage, hvor de ikke må planlægge turneringer sendes den 21. 

august 2014 (ansvarlig Carsten). 

 

d. Baneudvalg 

Bænk ved hul 10 flyttes til hul 11 bag hegnet. René følger op på dette. 

Out of bound ved hul 2 - René tjekker om pælene står optimalt. 

 

e. Erhvervsklubben 

Erhvervsklubben nedlægger deres egen hjemmeside og benytter Brande Golfklubs. 

Der vil blive informeret om aktiviteter i Erhvervsklubben. 

 

f. Begynderudvalg 

Der skal findes ny formand til 2014. 

Charles undersøger, om udvalget har fundet en afløser. 

Udvalget har haft arrangement ”Golf med en ikke golfer”. 

 

g. Ladies section 

Pink Cup aflyst, da der var for få tilmeldte til matchen. 

Trehøje har været på besøg, og i år var det Brande, der løb med pokalen.  

Damerne skal på udflugt til Blåvandshuk i starten af september. 

 

h. Mens section 

intet 

 

i. Seniorerne 

Har været på tur til Farsø (Volstrup og Hvalpsund GK) den 18. og 19. august 2014 

 

j. Juniorer 

Afholdt juniorcamp i starten af august. Et rigtig hyggeligt arrangement. 

I løbet af sæsonen har flere juniorer klaret sig rigtig flot i turneringerne. 

Bo Mikkelsen indtræder udvalget. 

 

k. Elite 

Eliten fortsætter i sæson 2015 i 4. division. Det afklares i september 2014, om der 

tilmeldes et eller to hold. 

 

l. Klubhusudvalg 

Intet nyt 
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8. Information fra formanden 
Aftale dato for frivillighedsfesten 

Holdes den 16. november og kobles sammen med udvalgsturnering/-evaluering. 

 

Aftale dato for møder med samtlige formænd for udvalgene. 

Onsdag den 19. november kl. 19.00 i klubhuset. 

Kirsten laver udkast til dagsorden til mødet. Udkast er klar til næste møde. 

Der sendes invitation til alle udvalgsformænd, så de allerede nu kan sætte x i kalenderen. 

 

Info fra møde med Ikast Golfklub 

Kirsten og Jette har haft møde med formanden for Ikast Golfklub. 

Det var et uformelt møde med drøftelse af løst og fast. 

Der blev drøftet forskellige muligheder for samarbejde. 

 

Tøjcontainer fra Røde Kors? 

Tilbagemeldingen til Røde Kors er, at vi ikke ønsker at have en tøjcontainer stående. 

 

Der findes nu et ”Diplom” for æresmedlem Kurt Bach i glasskabet i klubhuset. 

 

Der kommer ny printer i matchrum. 

 

Kort drøftelse af internetforbindelse i klubhuset. 

 

9. Evt. 
Lynafleder på Pavillonen ved hul 7, 8, 10, 11 

René kontakter Gunnar Hyldgaard for at høre, om han vil sørge for dette. 

 

10. Næste møde 

10. september 2014 kl. 19.00 i klubhuset. 

Punkt på dagsordenen Indtægter 2015 

 

Der skal planlægges møde med Jens Iversen. 

 

Forretningsudvalg - planlægges løbende efter behov. 

 

 

Ref.: Jette Skott Kristensen/ej 

 

 

 

 


