
Kære medlemmer, 

De sidste 4 til 5 måneder har vi i bestyrelsen arbejdet med et projekt omkring opstart af en café i 

forbindelse med vores klublokale. 

Bestyrelsen har længe haft et ønske om en café, idet vi ser dette som en stor styrkelse af klubben, ikke bare 

af hensyn til medlemmerne, men også i vores stræben efter at få flere sponsorer og flere company days til 

klubben. 

Ikke nu igen er der sikkert flere der vil tænke. Det har klubben jo prøvet tidligere uden nogen succes.  

Og ja, det er også korrekt, men denne gang tror vi i bestyrelse på, at konceptet kan/vil holde. Du har som 

medlem sikkert en del spørgsmål til projektet, og derfor vil du nederst i dette informationsskriv kunne finde 

nogle af de typiske spørgsmål (og svar) som vil blive stillet. Skulle du have andre spørgsmål til bestyrelsen 

omkring projektet, er du selvfølgelig mere end velkommen til at skrive til mig på mailadressen 

formand@brondbygolf.dk , så vil jeg/vi svare så hurtigt som muligt. 

Vi har haft en forespørgsel fra 2 medlemmer, som meget gerne ville starte en café op, og derfor har vi 

arbejdet med dem i processen. 

Men vi har selvfølgelig også haft nogle krav til en café:  

* Priserne har skulle matche et niveau, der gør, at medlemmerne vil benytte caféen og at blandt andet 

Klubber i Klubben vil kunne benytte caféen til deres arrangementer 

* Åbningstiderne skal passe ind i medlemmernes interesse 

* Det skal være økonomisk forsvarligt for klubben at indgå i et sådant arrangement 

Følgende tiltag er aftalt med caféejerne: 

• Luge åbningen indtil køkkenet gøres lidt bredere (betales af BGK) 

• Køkkenbordet indenfor lugen gøres lidt bredere (betales af BGK) 

• Der opsættes et rulle-gitter, der kan køres ned foran luge åbningen (betales af BGK) 

• Der opsættes en dør til venstre for lugen (betales af BGK), således at gangareal og toilettet til 

venstre kun bliver for caféens personale  

• Der indkøbes en industriopvaskemaskine til køkkenet (betales af BGK) 

• Klublokalet forbliver i den størrelse det har nu 

• Caféens åbningstider bliver tilpasset årstiden og aftales med BGK 

• Klublokalet vil blive friske op med blandt andet duge på bordet etc. 

• Priserne på øl, vand og kaffe bibeholdes (dvs. automaterne bliver stående og kan anvendes hele 

tiden, også i caféens åbningstid), men et glas frisktappet fadøl og/eller frisktappet sodavand kan 

købes i caféen til lidt forhøjet priser 

• Sandwich vil koste 49,00 kr. per stk. 

• Smørrebrød vil koste 17,00 kr. per stk. 

• Menuer vil kunne tilbydes fra 70,00 til 90,00 kr. – afhængig af retten 

• Der vil måske blive tilbudt take away food 

• Om lørdagen vil der måske tilbydes frokostbuffet i caféen 

• Al mad leveres udefra – der bliver altså ikke nogen egentlig mad produktion i køkkenet 

• I forbindelse med klubturnering vil personale fra caféen køre rundt på banen med forfriskninger 

• Klubber i Klubben skal benytte caféens madtilbud (der aftales parterne imellem) til deres 

spisearrangementer 

• Klubturneringer skal benytte caféens madtilbud (der aftales parterne imellem) til deres 

spisearrangementer 
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Hvad kommer dette så til at betyde for golfklubben? 

Vores estimat er, at ombygningerne inkl. rulle-gitter vil beløbe sig til ca. 35.000,00 kr.  

En industriopvaskemaskine koster ca. 25.000,00 kr. 

Klubben får et ”tab” på mistede automatindtægter på ca. 100.000,00 kr. om året 

Caféen betaler en månedlig forpagtningsafgift til dækning af automat ”tabet”, som efter en 

indkørselsperiode vil andrage 100.000,00 kr. om året 

Øget vand og strømforbrug betales af BGK 

Det burde hjælpe med at tiltrække nye medlemmer = flere indtægter 

Det burde være ”nemmere” at tiltrække sponsorer til klubben = flere indtægter 

Det burde være ”nemmere” at få firmaer til afholde company days på vores anlæg = flere indtægter 

Typiske FQA: 

- Må jeg spise min medbragte mad i klublokalet/på terrasserne? Nej, det må du ikke! 

- Må jeg drikke mine medbragte drikkevarer i klublokalet/på terrasserne? Nej, det må du ikke! 

- Må jeg tage privatpersoner (ikke golfspillere) med ind i klublokalet og benytte caféens tilbud? Ja, 

det må du godt! 

- Kan jeg trække diverse øl og sodavand i automaten til ”klubbens” priser? Ja, det kan du i hele 

klubbens åbningstid (præcis som i dag)! 

- Må jeg drikke disse automatkøb i klublokalet? Ja, det må du godt! 

- Stiger klubbens kontingent satser pga. projektet? Nej, det gør de ikke! 

- Hvad sker der hvis caféen lukker? Klubben har brugt ca. 60.000,00 kr. i en investering, som jo kan 

anvendes igen, hvis en anden forpagter har lyst til at overtage caféen, og industriopvaskemaskinen 

bliver stående (til fordel for klubben selv)!  

- Ifm. afspærring til toilet i venstre side af klublokalet, betyder det så, at vi medlemmer kun har et 

dame- og et herretoilet til rådighed. Både nej og ja. I sekretariatets (eller måske i hele caféens) 

åbningstider vil toilettet i stueetagen (ved sekretariatet) være tilgængeligt for både damer og 

herrer. Bestyrelsen arbejder dog på, at nævnte toilet ved sekretariatet vil få tilført en yderdør, 

således at toilettet får tilgang fra den udvendige side af bygningen i stedet for indefra, og derfor 

kan være tilgængeligt i hele klubbens åbningstid 

- Hvad får klubben ud af det? Et mødested med liv i. Forhåbentlig øgede indtægter via flere 

medlemmer, flere sponsorer og derved også flere company days! 

- Må Klubber i Klubben og BGK selv anvende køkkenfaciliteterne til egne arrangementer? Nej, det må 

de i princippet ikke, men måske kan der aftales noget med caféejerne!  

- Kan jeg afholde private arrangementer i klublokalet?  Ja, hvis man anvender caféejerne til 

arrangementet! 

- Vil caféen kunne afholde arrangementer for ikke medlemmer? Ja, så længe disse arrangementer 

ikke generer diverse klubaktiviteter! 

- Hvad skal caféen hedde? Café Fairway 

- Hvornår er caféen åben? Mandag til fredag fra kl. 11:00 til 19:00 og lørdag og søndag fra kl. 11:00 til 

17:00 

- Hvornår starter caféen? Hvis alt går efter planen og corona restriktionerne ikke spænder ben for 

projektet, forventer vi, at caféen åbner 1. maj 2021 

Med venlig hilsen 

Formanden 



 

 


