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Til æresmedlem kan udnævnes en person, der gennem sit virke og engagement over en længere 

årrække som bestyrelsesmedlem eller frivillig har ydet en særlig indsats for Brande Golfklub og 

dennes medlemmer. 

 

Fuldtidsmedlemmer af Brande Golfklub kan indstille personer til æresmedlem. 

Indstillingen af personer til æresmedlemmer skal ske til bestyrelsen, som suverænt afgør, om 

kandidaten er berettiget til at bære titlen som æresmedlem. Indstillingen skal være skriftlig og 

indeholde en fyldestgørende begrundelse for, at vedkommende er kandidat til titlen. Indstillingen 

skal være bestyrelsen i hænde senest 45 dage før foreningens ordinære generalforsamling. 

 

Som æresmedlem modtager man et særligt diplom i form af et bagmærke med teksten 

»Æresmedlem af Brande Golfklub«, »årstal» og »navn« samt en buket blomster. Derudover 

offentliggøres udnævnelsen i klubhuset. 

 

Med udnævnelsen følger de almindelige rettigheder og pligter som medlem af klubben. 

Æresmedlemmet opnår kontingentfrit medlemskab og inviteres med ledsager til den årlige 

Midsommermatch med efterfølgende spisning samt til Brande Golfklubs jubilæumsfester. 

 

Udnævnelsen til æresmedlem i Brande Golfklub bekendtgøres på klubbens ordinære 

generalforsamling. 

 

 

Som æresmedlem af Brande Golfklub skal en kandidat opfylde følgende kriterier: 

 

Kandidaten skal gennem sit virke og engagement over en længere årrække have gjort en særlig 

indsats for Brande Golfklub og dennes medlemmer. 

 

Kandidaten skal opfylde flere af nedenstående: 

• have haft en ledende post i Brande Golfklub 

• have gjort en væsentlig forskel som frivillig i Brande Golfklub 

• have udvist en ekseptionel indsats gennem alle årene 

• have udmærket sig som en foregangsmand 

 

Hvis en person, der er udnævnt som æresmedlem, skulle udvise foragt eller fremsætte 

nedsættende eller krænkende beskyldning om Brande Golfklub, vil dette blive behandlet i 

bestyrelsen, som suverænt kan afgøre, om prædikatet og rettighederne som æresmedlem skal 

fratages personen. 

 

 

 
Godkendt på bestyrelsesmødet i Brande Golfklub  

den 10. februar 2015 


