
 
 

Brande Golfklub · Nordlundvej 87 · 7330 Brande · Tlf. 9718 2179 · www.brandegolfklub.dk 

Medlemsorientering fra bestyrelsen - September 2021 
 

 

Brande, d. 10. september 2021 

JSK/ej 

 

KÆRE MEDLEMMER! 

                

Vi håber, I alle er kommet godt i gang med golfen her efter sommerferien. Efterårsvejret giver os de 

bedste muligheder for mange flere timer på golfbanen. 

 

Fra mange medlemmer har vi - og også fra vores gæster - fået utroligt meget ros for banen, som 

står fantastisk flot. STOR ros og tak skal lyde til hele greenkeeperstaben …! 

 

Klubmesterskaber 2021 

I weekenden 28. og 29. august afviklede Brande Golfklub det årlige klubmesterskab for klubbens 

bedste spillere. 51 spillere i 7 forskellige rækker stillede op (12 damer og 39 herrer). 

- Spilformen var som altid »slagspil uden handicap«. 

Herrerækken spillede 3 runder (54 huller) - de øvrige rækker 2 runder (36 huller). 

 

Vejret var perfekt, og banen har aldrig stået bedre. De nyklippede og tromlede greens var meget 

hurtige, hvilket også blev rost meget. 

 

STORT TILLYKKE til Klubmestrene 2021 

Fra v.: Søren Bjerre Basse (Veteran 170 slag) · Anders Quist Hermann (Mid-age 157 slag) · Ib Møller Pedersen 

(Old Boys 153 slag) · Michael Glad (Herrer 218 slag) · Dorthea Arvad Dall (Damer 156 slag) · Charlotte Dybvad 

(Mid-age 181 slag) og Jonna Daugaard (Veteran 175 slag) 

 

 

Foto: Jette Skott Kristensen     
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Hulspilsmestre 2021 

 

Søndag den 15. august blev finalerne i Hulspil afviklet. 

Michael Glad og Dorthea Arvad Dall kan smykke sig med titlen som 

Klubmester i både Hulspil og Slagspil. - STORT TILLYKKE …! 

 

VINDER - HERRER: Michael Glad 

Resultat: 3&2 

Runner up: Christian Tornvig Lund Christensen 

 

VINDER - DAMER: Dorthea Arvad Dall 

Resultat: 6&5 

Runner up: Else Pedersen 

_____________________________________________________________________________ 

 

Donation / Gavebrev 

Som i 2020 har vi udarbejdet et gavebrev i 2021. Alle kan yde et bidrag til Brande Golfklub og få 

fradrag for dette. - Hvis det lykkes os at indsamle 200 kr. fra min. 100 forskellige givere, har vi 

ligeledes mulighed for at søge om momsfritagelse. 

- Betingelsen er dog, at vi skal have indbetalingerne senest den 30. september 2021.  

 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi her i september sætter ekstra fokus på at nå målet på 100 

givere. Vi håber, mange af jer har lyst til at donere et beløb til klubben. De indsamlede midler i 2021 

vil blive brugt på udvikling af banen. - Pr. 10. september er der modtaget 55 donationer. 

 

De tidligere indsamlede midler er brugt 

til anskaffelse af 4 lounge-sæt og 

planter til terrassen samt til 

etablering af ekstra bagrum i det 

tidligere juniorrum ved Driving Range. 

* * * * * 

 

 

Foto: Jette Skott Kristensen 

Foto: Kirsten E. Pedersen 

Foto: Ellen Julsgaard 
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Fredagshyggegolf hver fredag til og med den 8. oktober 

ALLE kan være med. Der spilles 9 huller med løbende start fra kl. 16:00. Tilmelding via GolfBox.  

Der sluttes af i Café 19.  

 

Kommende turneringer 

Vi har 3 åbne turneringer tilbage i 2021, hvor tilmelding sker via GolfBox. 

Søndag d. 26.09. kl. 10:00 Albani-turnering - Spilform: Single/Stableford 

Lørdag d. 23.10. kl. 13:00 Andematch - Spilform: Scotch Twosome/par 

Søndag d. 28.11. kl. 10:00 Gløggmatch v/Kvickly Brande - Spilform: Bestball/par 

 

Midler fra DIF og DGI - Genstartspuljen 

Med baggrund i COVID-19 havde DIF og DGI oprettet en Genstartspulje, hvorfra vi har søgt og fået 

bevilget 40.000 kr. - Midlerne skal bruges til nærmere beskrevet tiltag under overskriften: »Særlige 

indsatser i forhold til fastholdelse af medlemmer«. 

 

I vores ansøgning beskrev vi følgende formål: 

»Foreningen ønsker at fastholde sine medlemmer ved at tilbyde et godt socialt miljø, og det er 

meget vigtigt for klubbens eksistens at gøre det attraktivt for frivillige at gøre en indsats inden for 

alle klubbens forskellige områder«. 

- Bestyrelsen kigger nu på konkrete projekter, og der vil komme yderligere informationer senere. 

 

Frivillige og brugen af app’en unitii 

Vi ved alle, at frivillighedsgrupperne er altafgørende for driften af Brande Golfklub, og tidligere på 

året introducerede vi app’en unitii til registrering af og indmelding på forskellige opgaver. 

Vi har brugt flere af jer som testpersoner og er rigtig glade for, at I ville »lege med«. 

- Erfaringen fra dette er bl.a., at vi skal rette fokus på information om brugen. Dette planlægges, og 

I vil høre mere om dette senere. 

Som yderligere information kan vi oplyse, at der er 51 medlemmer, som har oprettet sig, og at vi 

har i alt lagt 52 opgaver ind i systemet. 

- Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Carsten Holt på tlf. 3159 2121. 

 

Drift og åbningstider i Café 19 

Vi har i 2021 haft ekstra stor opmærksomhed på driften af Café 19. Vi har fulgt omsætningen nøje 

og foretaget reguleringer i åbningstiderne ift. denne. Et resultat af dette er, at vi nu forventer, at vi 

kan overholde det vedtagne budget, hvoraf det fremgår, at driften skal hvile i sig selv. 

- Der skal lyde en stor tak til personalet i Café 19 og særligt til Gerda Sig for det store arbejde, der 

er lagt i, at dette nu ser ud til at lykkes. 

 

Med den erfaring vi har fået her i 2021, arbejder bestyrelsen nu på at finde konceptet til driften fra 

2022. - Der skal ikke være nogen tvivl om, at bestyrelsen har et stort ønske om at kunne skabe 

rammer i og for Café 19, som giver gode muligheder for at benytte caféen for alle medlemmer, vores 

Klubber i Klubben samt vores gæster, men forudsætningen er en god omsætning. 

 

Samarbejdsaftaler 

Firkløver- og MidtVestGolf-aftalerne for 2022 er forhandlet på plads. 

Firkløver  ............  900 kr. (kan købes fra d. 01.10.2021) 

MidtVestGolf  ......  650 kr. (kan købes fra d. 15.09.2021) 

NB! Opkrævning for eksisterende medlemskaber sker ifm. kontingentopkrævningen i januar 2022. 
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KORTE INFORMATIONER: 

 

Bestyrelsesreferater 

Hvis I har interesse i at følge arbejdet i bestyrelsen, kan referaterne fra bestyrelsesmøderne læses 

på hjemmesiden under KLUBBEN/Klubinfo. 

 

Buggies 

Vi har her på det sidste haft nogle udfordringer ift. driften af vores buggies. - Der er nu etableret en 

ekstra gruppe ift. strømforsyningen, som skal afhjælpe dette. Derfor håber vi nu at kunne have alle 

bilerne kørende uden udfordringer med opladningen. 

 

Corona 

Alle restriktioner er ophævet pr. 1. september 2021, men for at forebygge smitten opfordrer vi alle 

til stadig at følge disse anbefalinger: 

• Er du syg eller har symptomer som hoste eller feber, så bliv hjemme 

• Husk fortsat at holde god afstand til hinanden 

• Host og nys i ærmet, brug håndsprit og vask hænder 

 

Golfspilleren i Centrum 

Vi er tilmeldt konceptet »Golfspilleren i Centrum«, som inden for de kommende uger vil udsende 

spørgeskema til nogle af medlemmerne. Hvis du/I er blandt dem, der modtager dette spørgeskema, 

håber vi, du/I vil give jeres mening til kende. 

 

Medlemsmøde 

De senere år har vi i november måned afholdt medlemsmøde med udvalgt tema. Bestyrelsen har 

besluttet, at vi fortsat vil afholde medlemsmøder, men at vi flytter tidspunktet til marts måned. 

 

Medlemsudvikling 

Medlemsudviklingen i Brande Golfklub går godt. Vi har ikke haft den udvikling, som har været 

beskrevet fra andre klubber ifm. COVID-19. Men sammenligner vi medlemsantallet pr. medio august 

2020 med medio august 2021, ser vi en nettotilgang på 44 nye medlemmer.  

- Vi håber, at vores nye medlemmer er faldet godt til i klubben og samtidig oplever, at vi er en klub, 

der arbejder for en god og dejlige bane, men at vi også sætter det sociale miljø højt. 

 

Nye teesteder på hul 7 

De nye teesteder på hul 7 er klar til at blive taget i brug, men vi afventer lige nu en tilbagemelding 

fra DGU ift. rating af hullet. 

 

September er kommet med nogle fantastisk dejlige dage. Vi håber, I nyder vejret og får spillet på 

vores dejlige bane her i hjertet af Midtjylland. 

 

 

Med venlig hilsen 

BRANDE GOLFKLUB 

På bestyrelsens vegne 

 

Jette Skott Kristensen 

Formand 


