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Medlemsorientering fra bestyrelsen - Maj 2021 (2) 
 

 

Brande, d. 21. maj 2021 

JSK/ej 

 

 

 

KÆRE MEDLEMMER!                 

 

Med baggrund i de seneste Corona-restriktioner (gældende fra 21. maj 2021) gør vi opmærksom på, 

at forsamlingsloftet er hævet til 100 personer for udendørs idræt samt fritids- og foreningsaktiviteter 

i organiseret regi. - Indendørs er anbefalingen max. 50 personer. 

 

DGU’s anbefalinger pr. 21. maj 2021 kan læses her. 

 

Nedenstående er gældende for Brande Golfklub: 
 

Klubhus / Kontor / ProShop / Bagrum 

• Klubhuset er åbent med adgang til GolfBox-terminal og toiletter samt omklædningsrum. 

 Forsamlingsloftet i klubhuset er på 50 personer. - Dog skal der tages hensyn til den anbefalede 

 afstand på 2 meter, når man står op. Det betyder, at der i området ved GolfBox-terminalen samt 

 på gangarealet mod omklædningsrum max. må opholde sig i alt 25 personer. 

 

• Kontorets åbningstider kan ses her. 

 Kontoret kan kontaktes via mail: brandegolfklub@brandegolfklub.dk eller tlf. 9718 2179 lokal 1. 

 Ved personligt fremmøde skal ekspeditionen ske via glaslågen. 

 - Forbuddet mod adgang til kontoret skal respekteres! 

 

• Proshoppens restriktioner og åbningstider kan ses her. 

 HUSK at bære mundbind og afspritte hænder, når I går ind i klubhuset / ProShop. 

 

• Der skal bæres mundbind i begge bagrum, såfremt der er flere personer end fra egen husstand. 

 

 

Café 19 

Der er åbent for både udendørs og indendørs servering. - Åbningstider kan ses her. 

Kig forbi Café 19 og nyd en let menu efter golfrunden. Se café-menuen her. 

• Bestillingssedler forefindes i Café 19 og ved GolfBox-terminal. 

• Hold også øje med tavlen i caféen - der kan være en ekstra lun ret på udvalgte dage. 

 

Udendørs servering 

Det er tilladt at forsamles op til 100 personer på terrassen ved klubhuset. Udendørs servering er 

tilladt uden Coronapas og arealkrav. 

• Der anbefales en afstand på min. 1 meter mellem gæster - med mindre man er nær kontakt. 

• Der er ikke krav om mundbind. 

• Man kan benytte toiletfaciliteter i klubhuset, uden at det medfører krav om Coronapas, men der 

 skal bæres mundbind. 

 

 

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/anbefalinger-til-golfklubberne-21-maj-2021
http://brandegolfklub.dk/information/velkommen
http://brandegolfklub.dk/klubben/proshop-0
http://brandegolfklub.dk/information/cafe-19
http://www.brandegolfklub.dk/information/cafe-19/cafemenu
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Indendørs servering 

Der er åbent for indendørs servering med krav om Coronapas*). - I henhold til reglerne skal der 

gennemføres stikprøvekontrol af, at vores gæster har et gyldigt Coronapas. Denne kontrol foretages 

af personalet, og vi beder om jeres forståelse for dette. 

• Der skal bæres mundbind indenfor, når man står op. 

• Indendørs kan der tilbydes forplejning op til 50 personer pr. selskab. 

 
*) Coronapassets indhold: Gennemført vaccination · Negativ Corona-test · Tidligere smittet med Corona. 

 

OBS! Borde og stole er placeret således, at afstandskravene overholdes. Er alle borde optaget, må 

der ikke opholde sig flere i lokalet. 

 

 

Generalforsamling 2021 

HUSK, at vi afholder ordinær generalforsamling mandag den 07. juni 2021 kl. 19:00 i Klubhuset. 

Af hensyn til forsamlingsloftet og restriktionerne om afstandskrav skal tilmelding ske via GolfBox 

senest søndag den 06. juni 2021 kl. 16:00. 

 

- I ønskes alle en rigtig god pinse og pas godt på hinanden ...! 

 

 

Med venlig hilsen 

BRANDE GOLFKLUB 

På bestyrelsens vegne 

 

Jette Skott Kristensen  

Formand 

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas#heading1
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/2908660/info

