
Bestyrelsesmøde 
Sted: Klubhuset  

2. September 2013 kl. 17.15 
 
 

Deltagere: 
Kurt Bach(KB) 
Kirsten E Pedersen(KEP) 
Jette Skott(JS) 
René Baarts(RB) 
Niels Jespersen(NJ) 
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Alle vel mødt ! 
 
Ad. 1. Godkendelse af referat 
 Referat Godkendt. 
 
Ad. 2. Udvalgsrunde. 
 Banen 

Banens stand er god, hvilket også mange gæster tilkendegiver. 
 Klubben har lånt en prikkel/så maskine på prøve. 
 Senere vil en anden også bliver afprøvet . Maskinparken er presset efter en hård sæson og 
de reparationen kan ikke undgås.   
Der er for øjeblokket 3-4 Golfcars der ikke er køreklare. 
De vil løbende blive klargjort, så hurtigt det er muligt.  
Vedr. Drivingrange udfordringen med bolde der bliver slået op på både dame og 
herreteestederne,  arbejder KB på at finde en løsning. Problemet er kommet da boldene på 
rangen er skiftet ud til almindelige hvide Ultra bolde. 
 
 

 Junior. 
 Flere der havde mulighed for at deltage i afslutningen valgte at spille udvalgsmatchen i 
stedet for.  
Sommerafslutningen for junior flyttes derfor en uge frem, så den ikke konflikter med 
Udvalgsmatchen fremover.  

 Der arbejdes med ideen om at lave en Juniormatch. Overskudes vil gå til juniorafdeling. 
 Flere muligheder en i spil. Udvalget finder matchproportionerne og en dato i samarbejde 
med Matchudvalget. 
JS undersøger om der er muligheder for tilskud til ”Girls Only” arrangementerne.   

 
Ad. 3. Afsendelse af mail fra Golfboxsystemet. 
 Afsendelse af mail fra Golfboxsystemet, har i perioder været med en hyppig frekvens. 
 Intern skal klubben være opmærksom på, at for mange mails kan have en negativ effekt. 
 Derfor bør ”BGK afsenderen” overveje hver enkelt udsendelse med omhu, så medlemmerne  
 ikke så trætte af mails  fra Brande Golfklub, at de ikke  læser dem.   
 
4. Økonomi 
 KEP og KB har haft første møde med økonomiudvalget. 
 Det er aftalt en mere fast møde frekvens end der tidligere har været. 

Vi har på nuværende tidspunkt ca. 200000,- mere i likviditet end samme tid sidste sæson.  
Cafeen har haft  ca. 100000,- mere i omsætning og greenfee indtægterne er ca. + 50000,- i 
forhold til sidste sæson. 
Alt taget i forbehold for faktura forskydninger. 
Budgettet ser ud til at holde med et estimeret resultat på mere endt 200000,- , hvilket jo var 
målet med mulighed for at til side sætte likviditet til fremtidlige investeringer/ reparationer i 
maskinparken. 
Bestyrelsen ser rimelig positivt på regnskabet for sæson 2013.  
   

 
 
 
 



5. Antal medlemmer  
 

 
  
 
6. Cafe 2014. 
 Ekstra bestyrelsesmøde i Oktober vedrørende Cafeens fremtid. 

 NJ har fået en standard rammeaftale til forpagtningsaftale. 
Den vil være udgangspunkt for én af de fremtidlige muligheder. 
 Mulighed for almindelig ansættelse som vi har i dag, er mulighed nummer 2. 
Konstellationen på en sådan løsning skal også tages til overvejelse.   
 

7. Div. 
Greenfee priser 2014. 
Der vil ikke ske ændringer i den fastsatte greenfee pris i 2014. 
Golfhæfte aftalen er ikke så ofte i brug  som tidigere, hvorimod Teetime aftalen er voksende  
Golfhæftet og Teetime fortsætter et år mere. 
4 kløver aftalen skal fastlægges på ERFA møde i Oktober. Det er bestyrelsens ønske at prisen 
på denne aftale  skal øges.  
 
 
 
Rengøring Klubhus. 
Rengøring Klubhus i vinter halvåret vil bliver reduceret i forhold til sidste sæson. 
En nedjustering vil i bedste fald spare klubben for ca.  35000,- . 
 
Sponsor aftale med F.C. Midtjylland.   
Ny sponsoraftale er på plads med F.C. Midtjylland. 
Der vil i efterårssæsonen blive inviteret til fodboldkamp m/MCH arena platte 
(Pølse med brød) for udvalgsmedlemmerne. Invitationer sendes ud så snart datoen  er 
fastsat.  
 
Afspadsering Administration 
KB har sammen med sekretæren planlagt afspadsering i efteråret/ vinter,   
Så alt afspadsering er brugt pr. 1. Januar  
 
  
1994-2014 20års Jubilæum 
I 2014 har klubben 20 års Jubilæum. I den anledning vil klubben afholde en Jubilæums Match 
Med specielt indbudte gæster. 



Planlægning og udarbejdelse af gæsteliste medvidere søger KB. Derudover står KB også for     
ParOpen2014. 
 

 
 
 
 
 
 
Næste møde : 
8. oktober 2013 kl. 17.30 
Sted: Hos Kurt Bach, Stadionalle 23 
Agenda 0810: 
1. Cafe næste sæson 
2. Leje banen pr. 1. april 2014 
3. Leje klubhuset pr. 1. april 2014 
 


