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Medlemsorientering fra bestyrelsen - December 2020 (3) 
 

 

Brande, d. 22. december 2020 

JSK/ej 

KÆRE MEDLEMMER!                 

 

Vi følger udviklingen i smittespredningen af COVID-19, og de seneste meldinger fra sundheds-

myndighederne om fortsat udvikling af smitten gør, at bestyrelsen har besluttet følgende: 

 

Generalforsamling 2021 

Generalforsamlingen, som var planlagt til den 02. februar 2021, udskydes til senere på året. Dette 

gør vi med baggrund i COVID-19-spredningen og i håb om, at flere har mulighed for at deltage. 

- Bestyrelsen vil på bestyrelsesmødet i januar 2021 fastsætte ny dato for generalforsamlingen. 

 

Klubhus 

Pga. Corona-restriktionerne er dele af klubhuset lukket ned. Der er åbent for adgang til GolfBox-

terminal og toiletter. 

HUSK at bære mundbind samt spritte hænder, når I går ind i klubhuset. 

 

Turneringer / Matcher aflyses i første kvartal 2021 

De turneringer og matcher, som var planlagt i perioden fra d.d. og til og med den 31. marts 2021, 

aflyses. Det drejer sig om Nytårsmatchen, som skulle være afholdt den 03. januar 2021 og vinterens 

»Hyggegolf«. 

 

Bliv i din »boble« og spil golf i Brande 

Banen lukkes heldigvis ikke ned, så alle - der har tid og lyst - kan spille golf i Brande. 

Men vi opfordrer kraftigt til, at I alle er opmærksomme på ikke at spille med andre end fra jeres 

egen »boble«, så vi alle har fokus på at passe godt på hinanden.  

HUSK, at I ikke på noget tidspunkt må forsamles mere end 10 personer. 

 

Greenfee 

Da der hen over vinteren arbejdes flere steder på banen, er greenfee nedsat til 150 kr. 

- Dette er gældende, så længe arbejdet forestår. 

 

Golfshop 

Golfshoppen er lukket fra den 23. december 2020 kl. 16:00 og frem til og med den 03. januar 2021. 

Hvis restriktionerne ikke forlænges, vil shoppen åbne igen i starten af januar 2021. - I kan dog 

handle på webshoppen i hele perioden, og så dukker der måske spændende tiltag og gode tilbud op, 

så hold øje med dette. I er altid velkomne til at kontakte Andreas på mail thunegolf@gmail.com eller 

tlf. 6015 0060. 

 

Vi vil endnu engang ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.  
 

- Pas godt på hinanden og vi ses i 2021 …! 

  

Med venlig hilsen 

BRANDE GOLFKLUB 

På bestyrelsens vegne 

 

Jette Skott Kristensen  
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