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Generalforsamling onsdag den 30. september 2020 kl. 19.00 i klubhuset 
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Beretning for Brande Golfklub 2019 
 
2019 har budt på mange aktiviteter i Brande Golfklub. 

Gode aktiviteter i de forskellige »Klubber i Klubben«, som alle har afholdt deres 

generalforsamlinger ved udgangen af sæson 2019. 

 

Der har været stor aktivitet i vores forskellige udvalg 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 banen 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 - slide 3/4 
 

 

 

 

   

 

 
 
BGK’s hulspilsmester 2019 
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Hole in one 2019 - slide 5 
I 2018 havde vi 2 personer, som oplevede dette på vores bane.  

 

 
 
 

 

25 års jubilæum - slide 6 
 
Jubilæet fejres i uge 25 

1. Mandag den 17. juni 

• Eliten / Danmarksserien 

2. Tirsdag den 18. juni 

• Ladies Section 

3. Onsdag den 19. juni 

• Seniorerne & Begynderudvalget 

4. Torsdag den 20. juni 

• Mens Section 

5. Fredag den 21. juni 

• Reception for samarbejdspartnere, sponsorer, tidligere bestyrelsesmedlemmer 

m.fl. 

6. Lørdag den 22. juni  
• Jubilæumsmatch med efterfølgende jubilæumsfest for medlemmer af Brande 

Golfklub 
 

Der blev afholdt jubilæumslotteri med mange flotte sponsorpræmier. 

Jesper Kjeldsen havde planlagt flere aktiviteter og gode jubilæumstilbud. 

Begynderforløbet var gratis. 
Vi afholdt DM i paragolf. 
 

Vi vil gerne takke alle, der bakkede op om alle aktiviteter. OG en stor tak til medlemmer, 

»Klubber i klubben« samt til gæster og sponsorer for de flotte gaver, klubben fik ifm. vores 

jubilæum. 
 

Turneringer i klubben - slide 7 
 

13 turneringer med i alt 896 deltagere  

Derudover har vi vores onsdagsmatcher, Golf med en ikke-golfer og hyggegolf. 

  

• DM i Paragolf samt vores faste Paragolf-turnering, som hører under Paragolf-afdelingen.  

 

Afviklingen af turneringerne kræver planlægning, koordinering og kontakt til sponsorerne. 
- Tak til alle, der yder en stor indsats, og som gør det muligt for os at afvikle alle disse 

turneringer til stor glæde for alle deltagerne. 
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Faste udvalg i Brande Golfklub 
Ud over turneringsudvalget, som sørger for afviklingen af vores turneringer, består Brande 

Golfklub også af en del andre faste udvalg. 

 

Sponsorudvalg - slide 8 
Vi samarbejder med ca. 90 forretninger og virksomheder, hvor 14 af dem er turnerings-

sponsorer. 

En af sponsorudvalgets opgaver er at finde sponsorer til skilte rundt om på banen, turneringer 

og ifm. indkøb til drift af bane, café og kontor.  

 

Sponsorindtægter for ca. 249.000 kr. i 2019. 

 

Vi har flere trofaste sponsorer, og det skal vi huske at sætte pris på. Det er vigtigt, at vi sørger 

for, at de får modydelser og gerne lidt mere, end de forventer. 

 

Der er udarbejdet flere forskellige sponsorpakker, som giver valgmuligheder for forskellige 

sponsorater.  

- Et af formålene med sponsorpakkerne er at etablere en kobling til Erhvervsklubben EBGK.  

 

Vi vil gerne takke alle vores sponsorer for et godt samarbejde i 2019. 

 

HUSK at støtte vores sponsorer …! 

 

Begynderudvalg - slide 9 
Begynderudvalget er et vigtigt udvalg for klubben. Det kræver et stort arbejde at køre 

begynderforløbene igennem. Noget af det, der skal have meget fokus, er det sociale 

fællesskab. - I 2019 blev der etableret 5 underudvalg i Begynderudvalget. Bl.a. etableres en 

mentor-ordning. Det har været en stor succes, og i 2020 vil der blive arbejdet videre ad 

samme vej. 

 

Der har været 69 nye golfere igennem prøveforløbet i 2019. 

- Heraf er 33 indmeldt som fuldtidsmedlemmer. 

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

 

Aktiviteter: 

1. 9 hullers onsdagsmatcher 

2. »Spil golf med en ikke-golfer« 

3. Match for »Ny-golfere 2018 og Club37« (golfere med HCP 36+) 

 

Baneudvalg - slide 10 
Det er altafgørende, at Brande Golfklubs bane fremstår som en rigtig god golfbane. At komme 

til et område, som er ryddeligt og velplejet betyder meget. - Derfor er det dejligt at have et 

velfungerende baneudvalg. Baneudvalget arbejder tæt sammen med greenkeeperstaben om 

bl.a. konkrete plejeplaner - dette arbejde fortsætter i 2020. 

 

I 2019 har der fortsat været fokus på at skabe jævne greens. Maskinparken består af ældre 

maskiner, som står over for udskiftning. Der er derfor udarbejdet en langtidsinvesteringsplan, 

som giver et samlet overblik over udskiftning af maskiner og den forbundne økonomi hermed. 

En STOR flok frivillige bakker op om den daglige drift af banen. De timer, alle I frivillige lægger 

i klubben, har afgørende betydning for driften. 

 

Tak til hele Baneudvalget: Anders Quist Hermann, Kirsten Egelund Pedersen og Lars Risager 

samt til greenkeeperstaben. 
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Også en stor tak til alle de medlemmer, som stillede op til oprydning og deltager i den daglige 

vedligeholdelse af banen i løbet af hele sæsonen. 

OBS! på kærlighedshullerne - det er med til, at banen står flot. 

 

  

Baneservice - slide 11 

Der skal også lyde en stor tak til vores Baneservice-team, som varetager opgaverne på 

hverdage og i weekender samt på helligdage.  

Det er vigtigt, at vi har gode velfungerende imødekommende baneservice-teams, som på alle 

dage følger »livets gang« på banen og er med til at sikre en god stemning. 

 

Handicapudvalg - slide 11 
Bestyrelsen vil også gerne takke Handicapudvalget, som bare fungerer i det daglige, og som 

bl.a. sikrer, at der udføres årsrevision. 

- Medlemmerne opfordres til at indberette scores via GolfBox. 

 

Elite / Regionsgolf - slide 12 

Vi havde i 2019 tilmeldt 3 hold. 

 

Elite (Danmarksturneringen) 

1. holds-herrerne klarede sig flot og rykker op i 4. division. 

2. holds-herrerne og dameholdet klarede sig igennem året med både sejre og nederlag (begge 

hold er klar til den kommende sæson). 

 

Regionsgolf 

Der har i 2019 været tilmeldt 4 rækker til Regionsgolf Vest. 

Tak til Kamma Bundgaard som har koordineret regionsgolfen i 2019 

I 2020 overtager Karen Susgaard Christensen denne funktion. 

 

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.  

 

Aktiviteter i »Klubber i Klubben« 

»Klubber i Klubben« viser et godt billede af den alsidighed, som golf og dermed også Brande 

Golfklub består af. 

Brande Golfklub indeholder aktiviteter for alle aldersgrupper - lige fra vores juniorer (mikroer) 

på 6 år og til de modne 80+. 

 

Fantastisk sport, hvor det er muligt at gennemføre turneringer og matcher, og hvor alle kan 

spille mod alle.  

Mikro / Juniorer / Ynglinge - slide 13 

• I 2019 har vi fortsat aldersopdelt træning, hvilket vurderes at være positivt. Vi har haft 

vækst i vores ynglingeafdeling, som er unge i alderen fra 18 til 25 år. Vi vil dog gerne 

have mange flere ungdomsspillere og arbejder på at være en attraktiv og spændende 

klub.  

 

Der har været fokus på træning, matcher og sociale aktiviteter. 

• Aldersopdelt træning 

• Deltagelse i Hedeslaget (Give, Åskov, Brande)  

• En lørdag i måneden har der været spil på Par3-banen med efterfølgende hygge 

• For at få vores juniorafdeling rigtig godt i gang kræver det, at der er frivillige, som vil 

gå ind i arbejdet. Dette vil juniorudvalget arbejde på. 
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Ladies og Mens Section - slide 14 

Fortsætter deres tirsdags- og torsdagsmatcher. De har haft masser af aktiviteter i 2019. 

 

Ladies Section 

I 2019 har der været 47 medlemmer af Ladies Section. 

 

Mens Section 

Der har i 2019 været 57 medlemmer af Mens Section. 

 

Den årlige match mellem Ladies og Mens Section endte med sejr til Mens Section. 

Seniorklubben - slide 14 

I 2019 har klubben haft 124 medlemmer. 

Klubben har både en 9-hullers og en 18-hullers afdeling.  

 

Alle grupper har afholdt flere flotte arrangementer med fin opbakning. 

 

Plads til flere i »Klubber i Klubben« 

Der er plads til flere medlemmer i både Ladies Section og Mens Section samt i Seniorklubben - 

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 EBGK - slide 15 

Erhvervsklubben EBGK har omkring 30 medlemmer.  

Klubben har en klar målsætning om at skabe et levende, engageret og givende forum - 

motiveret omkring medlemmernes passion for golf. 

 

Medlemskab kan tegnes ved at kontakte Erhvervsklubbens formand Carsten Holt på mail: 

carsten@littlegiants.dk 

 

Bestyrelsen og Erhvervsklubben arbejder fortsat sammen om afholdelse af vores Sponsordag. 

 

Frivillighedsgrupper - slide 16 

Frivillighedsgrupper har igen i 2019 ydet en fantastisk indsats. Vi har brug for, at der er flere, 

der byder ind i frivillighedsgrupperne. - Så kontakt Else Pedersen og få en snak om, hvad I kan 

hjælpe med 

Der er etableret følgende grupper:  

o Greenteam 

o Baneteam 

• Bunkerteam 

• Malerteam 

• Renholdelsesteam 

• Trimmerteam 

• Rengøring af buggies 

o Klubhusgruppe 

o Værtsgruppe (bl.a. uge 29) 

o Café 19 - bordækningsteam 

Grupperne har hver deres tovholder, som sikrer, at de beskrevne opgaver udføres. 

Tidspunktet for opgave-udførelsen planlægges primært af grupperne selv.  

 

Vi kan fortsat bruge flere hænder - specielt mangler vi nogle til frivillighedsgruppen »Banen«, 

og som kan hjælpe greenkeeperne med div. »småopgaver«. Samlet er det med til at frigive 
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timer i greenkeeperstaben, så de kan sætte fokus på pleje af det allervæsentligste - nemlig 

selve golfbanen. 

 

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. 

 

Medlemsmøde den 14. november 2019 - slide 17 

Flot fremmøde (ca. 30 medlemmer) til medlemsmødet den 14. november 2019 under temaet  

»Rekruttering og fastholdelse« v/Mats Björkman fra Idrætsskolerne i Ikast og PGA Pro Jesper 

Kjeldsen. 

 

Formålet var at kigge på os selv som klub - måden, hvorpå vi rekrutterer og fastholder både 

nye og gamle medlemmer, og at Brande Golfklub forbliver en klub, hvor der er plads til alle, 

uanset hvilke ønsker man har til golfspillet og det sociale fællesskab.  

 

Det er svært at tænke ud af boksen, men konklusionen er, at det er medlemmerne som skal 

være i fokus og omdrejningspunktet i Brande Golfklub. 

 

Bestyrelsen vil også i 2020 invitere til et medlemsmøde. 

 

Café 19 - slide 18 

Pr. 1. april startede Jette Schou Larsen som daglig leder af Café 19.  

Jette er kommet godt gennem det første år og har tænkt mange tanker om, hvad der skal ske 

i 2020. 

Vi glæder os til at se disse og håber på stor opbakning fra alle medlemmer og gæster. 

 

Café 19 er åben for alle, og det betyder også, at alle har mulighed for at holde fødselsdag, 

barnedåb, sølv- og guldbryllup og lignende sammenkomster. Der kan leveres mad ud af huset, 

når det passer ind i de øvrige aktiviteter. Endvidere er der mulighed for at afholde 

virksomhedsmøder i dag-/aftentimerne. 

 

- Menuen til arrangementer aftales individuelt med Jette. 

- Åbningstider kan ses på hjemmesiden. 

 

Medlemsudvikling - slide 19 

En vigtig indtægtskilde til klubben er kontingentet, og derfor har vi også et stort ønske om 

flere medlemmer. - Det er bl.a. derfor, der var og er meget fokus på fastholdelse og 

rekruttering. 

 

Vi har brug for, at alle medlemmer byder ind med gode konstruktive forslag, som gør, at vi er 

en attraktiv klub, som kan tiltrække og fastholde golfspillere - såvel garvede som 

nybegyndere. 

 

Vi kan på slide 19 i PowerPoint se, hvordan medlemsudviklingen har været i Brande Golfklub 

gennem de seneste 9 år. 

 

Greenfee-udvikling - slide 20 

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

Vi har i 2019 haft 11.395 greenfeegæster. 

Heraf 8637 greenfeegæster via vores fritspilsordninger »Firkløver og MidtVestGolf i 2019«. 
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Fritspilsordninger 2019 - slide 20 

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. 

 

 2014 2015 2016 2017  2018 2019 

Antal solgte 

Firkløver i BGK 
93 137 173 176 203 204 

Antal solgte 

MidtVest i BGK 
 15 62 83 83 85 

 

Indtægter for Firkløver og MidtVestGolf 

 

Årstal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indtægt 

Firkløver 
286.000 330.994 414.000 390.000 348.000 424.000 

Indtægt 

MidtVestGolf 
  33.000 207.000 135.000 143.000 

 

Regnskab 2019 - slide 21 

Som nævnt tidligere så er medlemstallet en afgørende faktor for økonomien i en golfklub. 

 

Regnskabet 2019 viser et overskud før afskrivninger på 315.882 og et underskud efter 

afskrivninger på kr. 69.680 

Regnskabet 2018 viste et underskud før afskrivninger på kr. 107.000 og et underskud efter 

afskrivninger på kr. 383.000 kr. Regnskabet 2017 viste et overskud før afskrivninger på kr. 

370.856. Efter afskrivninger et overskud på kr. 92.486. 

 

Forventede indtægter på kr. 5.137.000 

Faktiske indtægter på kr. 5.344.413 

 

Forventede udgifter på kr. 4.865.000 

Faktiske udgifter på kr. 5.028.531 

 

Kassebeholdningen skal have et vist niveau for at sikre udsvinget gennem hele året, hvilket er 

en af vores udfordringer. 

 

I hele 2019 har bestyrelsen haft stor opmærksomhed på udgiftsposterne og det vil fortsætte i 

2020 - selvfølgelig sammen med fokus på indtægtssiden. 

 

Økonomi 2020 - slide 22 

Ændringer i 2020 – tiltag som skal være med til at forbedre økonomien 

• Der er forhandlet lejenedsættelse på 221.000 kr. (273.000 kr. i 2020) 

• Huslejen betales nu kvartalsvist bagud, hvilket er med til at styrke vores likviditet i 

løbet af året 

• Der er forhandlet et driftstilskud på 100.000 kr. fra Fonden 

• (Ifm. Corona hjemsendte vi medarbejdere for at opnå lønrefusion) 

• (Ifm. Corona er der søgt midler fra DIF ift. fast udgifter og manglende indtægter.) 

 

Donation til klubben (gavebrev) 

Hvis klubben kan samle 100 sponsorater à minimum 200 kr., kan der opnås yderligere 

momsfritagelse. De 200 kr. er fradragsberettigede for jer.  
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Yderligere fokus på regnskabet og budget vil ske v/Kirsten Egelund Pedersen under 

dagsordenspunkt 3 og 4. 

 

Samarbejdsaftaler 2020 - slide 23 

Vi fortsætter i Firkløverordningen i 2020, hvor følgende klubber er med i ordningen.  

 

Birkemose Golf Club 

Brande Golfklub 

Dejbjerg Golf Klub 

Give Golfklub 

Herning Golf Klub 

Jelling Golfklub 

Kellers Park Golf Club 

Åskov Golfklub 

 

Vi fortsætter ligeledes MidtVestGolf-aftalen: 

Et samarbejde mellem Brande Golfklub, Ikast Tullamore Golf Club og Trehøje Golfklub, hvor 

alle fuldtidsmedlemmer kan erhverve sig fri spilleret i alle tre klubber. 

 

Ud over Fritspilsordningerne er der samarbejdsaftaler med følgende klubber:  

Faaborg Golfklub 

Give Golfklub 

Gyttegård Golf Klub 

Herning Golf Klub 

Ikast Tullamore Golf Club  

Jelling Golfklub 

Trehøje Golfklub 

Åskov Golfklub 

 

- Ordningerne fremgår af hjemmesiden. 

 

Samarbejdet med baneejer, medarbejderne og bestyrelsen - slide 24 

På egne og hele bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke vores baneejer for samarbejdet i 2019. 

Vi har igen i 2019 haft drøftelser om mangt og meget. - Altid med det for øje, at vi i Brande 

skal have en god golfklub, hvor medlemmer samt gæster fra nær og fjern skal have nogle 

gode oplevelser. 

 

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

 

En tak til Lis for indsatsen på kontoret i 2019.  

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

forgangne år. En tak til Baneudvalget for jeres arbejdsindsats og til frivillighedskorpset, som 

har støttet op omkring drift og vedligeholdelse af banen. 

 

En tak til Jette Schou Larsen i Café 19 og de øvrige medarbejdere i Café 19. 

  

Tak til Jesper for samarbejdet i 2019 og for den sparring, der er ift. vores fokus på fastholdelse 

og rekruttering. 

 

En stor tak til Ellen Julsgaard, som igen i 2019 har ydet en stor arbejdsindsats for Brande 

Golfklub. 

 

Det skal lyde en stor tak til jer alle for den store indsats, I yder hver dag til gavn og glæde for 

både egne medlemmer og for vores gæster. 
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Til mine bestyrelseskollegaer: 

Tak for samarbejdet i 2019 - det har været endnu et travlt år med mange aktiviteter. Et år 

med lige så mange drøftelser og diskussioner som i de tidligere år. 

  

Der skal også lyde en tak til Jørgen Lyhne for hans indsats i bestyrelsen. - Jørgen valgte af 

personlige årsager at træde ud af bestyrelsen pr. 1. januar 2020. 

 

Og samtidig skal der lyde et velkommen til Preben Christensen, som er trådt ind i bestyrelsen 

ifm. Jørgens udtrædelse. 

 

Endnu engang en stor tak til alle frivillige, og det er både dem, der er i de faste udvalg og i 

»Klubber i klubben« samt de frivillighedsgrupper, som alle yder en indsats til gavn og glæde 

for medlemmer og gæster i Brande Golfklub. 

 

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


