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Beretning for Brande Golfklub 2017 
 

2017 har budt på mange aktiviteter i Brande Golfklub. Vi har haft et spændende år også med store 

anlægsaktiviteter.  

Vi har haft gode aktiviteter i de forskellige Klub i Klubben (Ladies & Mens Section og Seniorudvalget) som 

alle har afholdt deres generalforsamling ved udgangen af sæson 2017. 

Der har været stor aktivitet i vores begynderudvalg, turneringsudvalg, i baneudvalget,Eliteudvalg, 

Sponsorudvalg og blandt alle vores frivillige, som sikrer driften af Brande Golfklub. Det gælder alt lige fra 

baneservice, vedligeholdelse af alle grønne arealer til hjælp med vedligeholdelse af vores bane samt til 

rengøring og hjælp i Café 19. 

- Alt sammen opgaver, som er til gavn for medlemmer af og gæster i klubben. 

 

 

Klubmesterskaber og hulspilsmesterskaber 
 

 

Klubmestre 2017 (spil over 36 huller - Herrer dog over 54 huller) 

 

Damer 

  

Olivia Mikkelsen (163 slag) 

Old Girls Eva Jensen (179 slag) 

 

Veteran - damer 

 

Jonna Daugaard (181 slag) 

Juniordrenge 

 

Ingen deltagere 

Herrer 

 

Carsten Holt (217 slag) 

Midage herrer 

 

Anders Quist Hermann (150 slag) 

Old Boys 

 

Niels Baldur (167 slag) 

Veteran - herrer 

 

Carl Thorn (177 slag) 

 

   

 

 
  

Vindere af hulspilsturneringen 

 

Damer 

 
Olivia Mikkelsen  

Resultat: 4&2  
Runner up: Eva Jensen  

 

Herrer Ib Møller Pedersen  

Resultat: 24. hul  
Runner up: Jesper Bach  
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Hole in one 2017 
I 2017 havde vi 5 personer, som oplevede dette på vores bane.  

 

2017 Gunnar Skærlund, Tullamore Golf Club  13 

  Bente Søndergaard, Brande GK 3 

  Eva Jensen, Brande GK 18 

  Mads Søndergaard, Brande GK 18 

  Boie Jensen, Brande GK 3 

 
 

 

Faste udvalg i Brande Golfklub 
 

Turneringer i klubben 

13 turneringer med i alt 700 deltagere - et fald på 100 deltagere ift. antallet i 2016 

 2 gange »Golf med en ikke-golfer«, som hører under Begynderafdelingen 

  

 Paragolf-turnering, som hører under Paragolf-afdelingen 

 

 

Det kræver planlægning, koordinering og kontakt til sponsorerne. 

- Tak til alle jer, der yder en stor indsats, som gør det muligt at afvikle disse turneringer til stor glæde for alle 

deltagerne. 

 

Faldende deltagerantal har medført, at turneringsfee reduceres ved flere af turneringerne i 2018.  

Der kigges også på turneringsformen i 2018, ligesom der også kigges på turneringsformen. 

 

Ud over turneringsudvalget har Brande Golfklub også af en del andre faste udvalg. 

 

Sponsorudvalg  
Vi samarbejder med ca. 90 forretninger og virksomheder, og13 af dem er turneringssponsorer. 

En af sponsorudvalgets opgaver er at finde sponsorer til turneringer.  

Derudover er der fokus på forskellige former for indtægtsgivende virksomhed for golfklubben - bl.a. 

almindelige sponsorater og Company Days. 

 

Sponsorindtægter for ca. 250.000 kr. i 2017. 

 

Vi vil gerne takke alle vores sponsorer for et godt samarbejde i 2017. 

Der er etableret sponsortavler i klubhuset. 

 

HUSK at støtte vores sponsorer. 

 

Vi har flere trofaste sponsorer, og det skal vi huske at sætte pris på. Samtidig skal vi sørge for, at de får 

modydelser og gerne lidt mere, end de forventer. 

 

Der er til sæson 2018 udarbejdet flere forskellige sponsorpakker, som giver valgmuligheder for forskellige 

sponsorater. Et af formålene med sponsorpakkerne har været at få etableret en kobling til Erhvervsklubben 

EBGK. 
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Begynderudvalget 

Vores begynderudvalg er et andet udvalg, som gør et stort arbejde for at få nye golfspillere og dermed også 

nye medlemmer i klubben. Det er her, vi alle skal være med til at støtte op og sikre, at nybegynderne får en 

så god oplevelse, at de efter at have fået »Golfkortet« også ønsker at blive medlem af Brande Golfklub. 

 

Der har været 37 nye golfer igennem prøveforløbet  

- Langt de fleste er blevet fuldtidsmedlemmer 

 

Der har været et fint fremmøde til onsdagsmatcherne, men der er plads til flere. 

 

Aktiviteter: 

1. 9 hullers onsdagsmatche  

2. »Spil golf med en ikke-golfer« 

3. Match for »Nygolfere 2016« og Club37 (golfere med handicap 37 og over) 

 

Derudover er begynderudvalget en vigtig del af vores Åbent Hus-arrangement og afholdelse af Golfens Dag. 

 

Baneudvalget 
Det er altafgørende, at Brande Golfklubs bane fremstår som en rigtig god golfbane.  

En af de måder Baneudvalget arbejder på, for at sikre dette, sker ved udarbejdelse af konkrete arbejdsplaner, 

og arbejdet med dette fortsætter i 2018. 

 

I 2017 blev banen omlagt således, at i stedet for at have dame- og herreteesteder har vi nu en bane med 3 

teesteder: 57, 48 og 38 - hvilket betyder hhv. 5738, 4846 og 3826 m. 

 

DGU har i efteråret omratet banen, hvilket træder i kraft til Åbningsmatchen 2. Påskedag mandag den 2. 

april 2018. Generelt er banen vurderet en anelse sværere end hidtil, og det betyder, at de fleste får 1-2 ekstra 

slag. - Se yderligere informationer i nyhedsbrevet fra dec. 2017. 

 

Vi har flere gange i løbet af sæsonen modtaget rosende ord for standarden på banen, og dette image ønsker vi 

at bibeholde og forbedre. Ser vi på rapporten fra »Golfspilleren i Centrum«, så er der et generelt ønske om, at 

vi skal arbejde på forbedring af vores greens. Dette har fokus i sæson 2018. 

Stor tak for det arbejde, der lægges i dette udvalg. Tak til hele baneudvalget Anders Quist Hermann, Kirsten 

Egelund Pedersen og Lars Risager samt til greenkeeperstaben. 

 

Også en stor tak til de medlemmer, som stillede op til oprydning i foråret, og som deltog i vedligeholdelse af 

banen i løbet af hele sæsonen. 

 

  

Baneservice  

Der skal også lyde en stor tak til vores baneservice-team, som varetager opgaverne på hverdage, i weekender 

og på søn-/helligdage.  

Det er vigtigt, at vi har gode velfungerende baneservice-teams, som på alle dage følger »livets gang« på 

vores bane og er med til at sikre en god stemning på banen. 

 
 

Handicap 
Bestyrelsen vil også gerne takke vores handicapudvalg, som bl.a. sikrer, at der udføres en årsrevision. - 

Opfordrer medlemmerne til at indberette scores via GolfBox. 
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Elite 
Det stigende aktivitetsniveau, vi så i 2016, fortsatte i 2017.  

 

Turneringsforløbet i 2017 endte med at vores: 

 Herrerne fik en 2. plads i 5. division 

 Damerne har klaret sig godt, selvom de spillede i en »hård« pulje. 

 

Regionsgolf 

Tilmeldt 3 hold til Regionsgolf Vest for Veteraner. 

 

Turneringsforløb i 2017 endte med følgende resultater: 

 VC6-rækken: 2. plads 

 VB6-rækken: 1. plads - gik videre til ¼-finalen 

 VB10-rækken: 1. plads - gik videre til landsdelsfinalen, hvor de tabte til Silkeborg VB7, men fik en 

flot vandrepokal med hjem 

 

Vi oplever en stigende interesse for at spille med på vores Elitehold. 

Det har bl.a. betydet, at der i 2018 er tilmeldt 2 herrehold og 1 damehold. 

- Derudover er der tilmeldt 4 hold til Regionsgolf (Senior C, Veteran A, Veteran B og Super Veteran B). 

 

Eliteudvalget og bestyrelsen vil gerne opfordre til, at flere af klubbens medlemmer går med rundt på banen 

til DGU-turneringerne for at bakke op om klubbens hold.  

 

Juniorer  
Mikro / Juniorer / Ynglinge 
I 2017 har vi haft 3 mikro-spillere samt 21 juniorer og 12 ynglinge. Samlet 36 mod 34 i 2016. 

Juniortræningen har været fordelt på to dage (torsdag og lørdag). For at sikre en god kvalitet i træningen er 

den foregået aldersopdelt. 

Det er en udfordring at øge antallet af juniorer. Det kræver et team, som har meget fokus på det sociale miljø 

i klubben samtidig med, at der er en spændende træning. 

- Dette vil der blive arbejdet videre med i 2018. 

 

 

Ladies og Mens Section  
Fortsætter deres tirsdags- og torsdagsmatcher. De har haft masser af aktiviteter i 2017 – som er nævnt på 

deres generalforsamlinger. 

 

Ladies Section 
I 2017 har der været 45 medlemmer af Ladies Section. 

 

Mens Section 
Der har i 2017 været 59 medlemmer af Mens Section. 

 

Den årlige match mellem Ladies og Mens Section endte med sejr til Mens Section efter »omkamp« på grund 

af tordenvejr. 

 

Seniorklubben  
I 2017 har klubben haft 131 medlemmer. Klubben har både en 9-hullers og en 18-hullers afdeling.  

Der har i løbet af sæsonen været flere arrangementer - alle med en meget fin opbakning. Alle aktiviteter i 

seniorklubben blev der fortalt om på deres generalforsamling i slutningen af 2017. 
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Plads til flere i klub i klubben 
Der er plads til flere medlemmer både i Ladies Section, Mens Section og i vores Seniorklub - så tøv ikke - 

tag endelig kontakt til formændene i udvalgene for yderligere informationer. 

Klubberne har deres egen bestyrelse, og det er muligt at følge deres aktiviteter på hjemmesiden. 

 

Erhvervsklubben 
Erhvervsklubben EBGK har omkring 30 medlemmer og er et godt aktiv for Brande Golfklub. 

Vi er glade for samarbejdet med Erhvervsklubben og for de aktiviteter, som gennemføres.  

 

 Erhvervsklubbens vision indeholder en klar målsætning om at skabe et levende, engageret og givende forum 

- motiveret omkring medlemmernes passion for golf. Skulle I ønske - eller har I kendskab til nogle 

erhvervsdrivende, som ønsker at blive en del af dette netværk, så ret henvendelse til Erhvervsklubben. 

Medlemskab kan tegnes ved at kontakte Erhvervsklubben på mail: cm@proshopeurope.com - ALLE er 

velkomne. 

 

Kontaktoplysningerne fremgår også af vores hjemmeside. 

 

Erhvervsklubben har gennem årene ydet tilskud til klubben.  

Erhvervsklubben har i 2017 givet et sponsorat til etablering af overdækning af Driving Range. 

 

I 2018 vil der, som tidligere nævnt, være fokus på etablering af et endnu tættere samarbejde mellem 

bestyrelsen, sponsorudvalget og erhvervsklubben. Et af formålene er at kæde aktiviteterne i både klubben og 

erhvervsklubben tættere sammen, så der er flere, der deltager i forskellige aktiviteter. 

 

Tak til alle frivillige i bestyrelserne i Klub i Klub og de faste udvalg 
Tak til alle frivillige som er en del af bestyrelserne i »Klub i klubben« samt til alle der arbejder i de faste 

udvalg. I lægger energi i at få denne del af klublivet til at fungere til glæde for rigtig mange medlemmer af 

Brande Golfklub.  

 

 

Frivillighedsgrupper - som yder en indsats for at få dagligdagen til at fungere i klubben 
Vi har de sidste par år arbejdet på at få etableret frivillighedsgrupper, som hjælper ifm. mange daglige 

opgaver, der skal løses i klubben.  

Vi kan nu begynde at se, at dette arbejde bærer frugt. 

 

Frivillighedsgrupperne har stor opmærksomhed fra bestyrelsen, fordi jeres arbejde er så vigtigt, for at 

klubben kan drives. Det var ganske enkelt ikke muligt at udfører de opgaver uden jeres hjælp. 

 

Og selvom man melder sig som frivillig, er man ikke bundet af at skulle stå til rådighed »nat og dag«. Man 

kommer på en kontaktliste, som tovholderen bruger, når der mangler et par mand til en opgave. Man binder 

sig altså kun til det, man selv har tid og lyst til. En eller to gange i løbet af sæsonen er bedre en slet ingen. 

Vil du gerne give en hånd med, så kontakt Kim Eriksen og find ud af, hvor du har lyst til at bidrage. 

 

Afgående formand for begynderudvalget 
Jonna Daugaard har i en årrække været formand for begynderudvalget, men har valgt at træde tilbage fra 

denne post. Bestyrelsen vil gerne takke Jonna for det arbejde, hun har ydet ifm. formandsskabet. 

 

 

Medlemsmøde den 24. oktober 2017 
Flot fremmøde til medlemsmødet den 24. oktober 2017 under temaet  

»Brande Golfklub - en klub i bevægelse« 

mailto:cm@proshopeurope.com
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• Golfspilleren i Centrum 

• Forslag og drøftelser af emner som bestyrelsen med fordel kan arbejde videre med 

Formålet var at komme med ideer til bestyrelsen.  

 

Mødet resulterede bl.a. i følgende tiltag: 

• Fokus punkter fra resultatet af »Golfspilleren i Centrum« 

• Fokus på greens 

• Fokus på åbningstid på kontoret 

• Fokus på miljø/hygge i klubhuset 

• Der blev afholdt møde med fokus på frivillighedsgrupperne. Der var en rigtig flot opbakning, og der 

blev etableret flere grupper. 

Fra bestyrelsen er det Kim Eriksen er tovholder - det er et stort arbejde, men med fokus på et godt 

samarbejde mellem bestyrelsen og tovholderne, så er vi overbevist om, at vi er på rette vej. 

• Præsentation af et »kærlighedshul« v/Anders Quist Hermann 

Der findes et opslag på opslagstavlen med titlen »Kærlighedshul« 

Tag forbogstavet i dit efternavn og find dit »kærlighedshul« 

 

Også i 2018 vil der blive afholdt medlemsmøde.  

 

 

Café 19 
Café 19 havde igen i 2017 stor aktivitet. Åbningstiderne er udvidet og reguleret ift. antal besøgende. 

 

Udover at være en cafe for medlemmer og golfgæster, så er der flere, der har fundet vejen ind forbi Café 19. 

Der har været afholdt fødselsdage, barnedåb, guldbryllupper og lignende sammenkomster. Der er blevet 

leveret mad ud af huset, når det har passet ind i de øvrige aktiviteter. Endvidere har der været afholdt 

virksomhedsmøder i dagtimerne. 

 

Karin Kloster Jensen valgte i efteråret at søge nye udfordringer. Vi vil gerne takke Karin for det arbejde, hun 

har ydet i Café 19 og samtidig byde velkommen til Jan Holm som ny daglig leder. Vi glæder os til 

samarbejdet med Jan og kan love, at der fortsat i 2018 vil være fokus på at skabe liv og afholde forskellige 

aktiviteter i Café 19.  

 
 

Nyt i 2017  

I 2017 blev der gennemført to meget synlige projekter i klubben 

• Etablering af overdækning på dele af Driving Range 

• Renovering og etablering af ny trappe 

 

Begge projekter er gennemført med stor tilfredshed. Og dette har kun været muligt med god støtte fra 

baneejer og fra flere sponsorer. 

 

Økonomi 
Mange golfklubber »kæmper« med økonomien og med at få flere medlemmer, da medlemstallet er en 

afgørende faktor for økonomien i en golfklub. 

 

Medlemsudvikling 
En vigtig faktor for en god økonomi er medlemsantallet. 

  

DGU har pr. den 30. september 2017 oplyst, at der er 151.243 aktive og 12.918 passive medlemmer. En 

stigning på 0,07 % (104 aktive medlemmer) i forhold til 2016. 
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DGU har opgjort, at hver klub har gennemsnitligt 796 aktive og 68 passive medlemmer. Det er en stigning 

på 1 aktiv (0,1 %) pr. klub i forhold til 2016. 

 

Vi er i Brande Golfklub 685 fuldtidsmedlemmer og 60 passive medlemmer. 

Ved udgangen af 2017 svarer det til et plus på 14 fuldtidsmedlem ift. registreringen ved udgangen af 2016. 

 

Så vi er på rette vej, men vil meget gerne have mange flere medlemmer. Så derfor en opfordring til alle om at 

introducere familie, venner og bekendte for golfens glæder. 

 

Det vil være et stort aktiv, hvis vi i Brande Golfklub kunne øge medlemstallet, så vi kommer nærmere 

landsgennemsnittet på knap 800 medlemmer. 

 

Hvis vi lige kort går tilbage til udviklingen i medlemstallet, er her en statistik over udviklingen i 

medlemstallet i Brande Golfklub gennem de seneste 7 år:  

se slide 20 i PowerPoint 

 

Greenfeeudvikling 
En anden vigtig faktor for økonomien i klubben er antal greenfee gæster. 

Vi har i 2017 haft 12.237 greenfee gæster. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Udvikling i greenfee  5618 6134 7503 8419 11300 12237 

 

**Heraf ca. 10.800 greenfee gæster via vores fritspilsordninger »Firkløver« og MidtVestGolf i 2017. 

 

Samarbejdsaftaler 2017 
Firkløver 

Et medlemskab koster 800 kr., heraf går de 200 kr. som administrationsgebyr til den klub, som tegner 

medlemskabet. De resterende 600 kr. anbringes i en pulje, som derefter fordeles efter antal spillede runder på 

de enkelte baner. 

 

MidtVestGolf  

Et medlemskab koster 600 kr. heraf går de 150 kr. som administrationsgebyr til den klub, som tegner 

medlemsskabet. De resterende 450 kr. anbringes i en pulje, som derefter fordeles efter antal spillede runder 

på de enkelte baner. 

 

Årstal 2014 2015 2016 2017  

Antal solgte Firkløver 

i BGK 

93 137 173 176 

Antal solgte +Golf i 

BGK 

 15 62 83 

 

Der er samlet solgt 1678 Firkløver medlemskaber i 2017, og der er gået 20.428 runder - heraf er de 7300 er 

gået i Brande Golfklub. 

 

 

Årstal 2014 2015 2016 2017 

Indtægt Firkløver 286.000 330.994 414.000 390.000 

Indtægter +Golf   33.000 207.000 
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2017 regnskabet 
Regnskabet viser et overskud før afskrivninger på kr. 370.856. Efter afskrivninger er der er overskud på kr. 

92.486. 

Det er et pænt regnskab. Men ser vi fremad så skal vi have skabt et større overskud, som gør det muligt at 

foretage investeringer i maskiner til banen. 

  

Investeringer i 2018 - skøn 

Der er udarbejdet en investeringsplan for 2018 og de kommende år. 

Planen viser at vi har behov for investeringsmidler på: 

2018 kr. 300.000 

2019 kr. 500.000 

2010 kr. 200.000 

 

Yderligere fokus på regnskabet og budget vil ske v/Kirsten Egelund Pedersen under dagsordenens punkt 3 og 

4. 

 

På vej mod sæson 2018 
 

Der rettes ekstra fokus på:  

 Opsamling på resultaterne fra Golfspiller i centrum 

o Greens 

o Kontorets åbningstider 

o Frivillighedsgrupper 

o Mere miljø i klubhuset 

 Etablering af en større mikro-/juniorafdeling 

 Rekruttering af nye medlemmer 

 Fastholdelse af nybegyndere 

 Sammenhængskraft til Klub i Klub 

 Fastholdelse af nuværende medlemmer 

 Brug af sociale medier 

 Sponsoraftaler og medlemskab af Erhvervsklubben EBGK 

 Overdækning af driving range, skal gøres færdig 

 Boldvasker opsættes 

 Udarbejdelse af baneguide undersøges 

 Fortsat tilmeldt til ”Golfspiller i centrum”, som også indeholder fokus på nybegyndere 

 Ny rating af banen pr. 2. april 2018 

 

 

Følgende aktiviteter er planlagt i 2018: 

 Oprydningsdagen den 17. marts 2018 

 Åbent Hus den 25. marts 2018 

 Golfens Dag den 22. april 2018 - med bl.a. »Golf med en ikke-golfer« 

 Turneringskalenderen for 2018 er tilgængelig på hjemmesiden snarest. Åbningsturneringen er 

mandag den 2. april 2018 (2. påskedag) 
 
 

Samarbejdet med baneejer 
På egne og hele bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke vores baneejer for samarbejdet i 2017. Vi har drøftet 

livets gang i Brande Golfklub. Og altid med det for øje, at vi i Brande skal have en god golfklub, hvor 

medlemmerne og gæster fra nær og fjern skal have nogle gode oplevelser. 

 

Baneejer har i 2017 renoveret trappen til klubhuset og afholdt størstedelen af udgiften til etablering af vores 
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overdækning på Driving Range. To store projekter som ikke ville kunne gennemføres uden støtte og 

opbakning. 

 

Brande Golfklubs fremtid drøftes ligeledes med baneejer og disse drøftelser vil fortsætte i 2018. Der er et 

udtrykkeligt ønske at der skal findes en løsning som sikre at der skal være en golfklub i Brande. 

 

Samarbejdet med alle ansatte 
Der skal også lyde en meget stor tak til alle ansatte i Brande Golfklub. 

 

En tak til Lis for indsatsen på kontoret i 2017. Det er en meget alsidig funktion at være sekretær for Brande 

Golfklub. Du har godt styr på de mange forskelligartede funktioner, som kommer hen over året. Tak for 

fleksibiliteten også ift. driften af Café 19. 

 

En tak til vores chefgreenkeeper Lars Risager og hans stab for det arbejde, der er udført i det forgangne år. 

En særlig tak til Hardy som i mnage år har været en del af vores faste stab på banen. 

Også en tak til baneudvalget for jeres arbejdsindsats og til det frivillighedskorps, som har støttet op omkring 

drift og vedligeholdelse af banen. Som tidligere nævnt har vores bane stået fantastisk flot i sæson 2017 - på 

trods af udfordringerne med meget vand. 

 

En tak til Karin og hele hendes stab for den indsats, der er ydet i 2017. Det er altid en fornøjelse at møde ind 

i Café 19. 

Servicen og maden er i topklasse, hvilket også tilkendegives af vores egne medlemmer og af vores mange 

gæster. Der skal også lyde en særlig tak til Ellen, Gerda, Conni og Else samt de unge mennesker, som er 

tilknyttet Café 19 for jeres samarbejdsvilje til at køre Café 19 det seneste ½ år, hvor der ikke har været en 

daglig leder. I har gjort et superflot arbejde for klubben. 

 

En tak til Jesper for samarbejdet i 2017. Det er fortsat lykkedes dig at skabe nogle gode rammer for 

træningen af såvel nye som gamle medlemmer, ligesom du også deltager i flere at de fast udvalg i klubben. 

 

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med jer og ved, at vi sammen nok skal få skabt udvikling og fokus 

på aktiviteter i klubben og ikke mindst på golfens glæder. 

 

En stor tak til Ellen Julsgaard, som igen i 2017 har ydet en stor arbejdsindsats for Brande Golfklub.  

 

Til mine bestyrelseskollegaer: 

Tak for samarbejdet, tak for drøftelserne, for diskussionerne i det forgangne år. 

Og fra hele bestyrelsen skal lyde en særlig stor tak til Kirsten, som igen i 2017 har ydet en helt ekstraordinær 

indsat ift. driften af Brande Golfklub. - Det sætter vi alle meget stor pris på.  

 

Der skal også lyde en tak til Ib Møller Pedersen for indsatsen i bestyrelsen og som baneudvalgsformand satm 

et velkommen til Kim Eriksen, som tråde til med kort varsel og med en lyst og vilje til at yde en indsats i 

bestyrelsen. 

 

Med disse ord vil jeg afslutte min beretning og ønske en fortsat god generalforsamling. 


