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Medlemsorientering fra bestyrelsen - Maj 2020 
 

 

Brande, d. 10. maj 2020 

JSK/ej 

KÆRE MEDLEMMER! 

 

Bestyrelsen informerer hermed om den seneste opdatering af retningslinjer for brug af Brande 

Golfklub. Vi følger fortsat de retningslinjer, som fremsendes af DGU.  

- Derudover skal medlemmerne overholde retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne samt 

forsamlingsforbuddet fra regeringen. 

 

ALLE skal være særligt opmærksomme på forsamlingsforbuddet over 10 personer og hold 

minimum 1 meters afstand til andre golfspillere.  

DET ER VIGITGT, at forsamlingsforbuddet overholdes. Hvis vi politianmeldes, koster det klubben en 

bøde - ligesom de enkelte medlemmer, som overtræder forsamlingsforbuddet, vil få en bøde. 

 

I næste uge sker der følgende i Brande Golfklub: 

 
Mandag den 11. maj 2020 bekræftes tider via GolfBox-appen. Greenfeespillere skal betale via 

MobilePay - skilt med nummeret er opsat ved hul 1. 

 

Fra tirsdag den 12. maj 2020 åbnes for adgang til dele af klubhuset. 

Der vil være adgang til GolfBox-terminalen, hvilket giver mulighed for at printe scorekort. Der vil 

også være adgang til enkelte toiletter. - Fra den 12. maj 2020 skal tider bekræftes via 

terminalen i klubhuset, og greenfeegæster skal betale via betalingsterminalen. 

 

Det er IKKE tilladt at befinde sig i de områder i klubhuset, der er lukket for adgang. Ligesom det ej 

heller er tilladt at forsamles på terrassen ved klubhuset. 

 

De medarbejdere, som har været hjemsendt ift. hjælpepakken, starter på arbejde i løbet af uge 20. 

Det betyder, at der fra tirsdag den 12. maj 2020 vil være mulighed for at leje en buggy. 

- Dette kan ske ved henvendelse til Jesper i Proshoppen.  

 

Kontoret åbner mandag den 18. maj 2020 - de helt eksakte åbningstider afgøres på bestyrelses-

mødet i morgen (hold derfor efterfølgende øje med hjemmesiden). 

 

Det forventes ligeledes, at Café 19 åbner mandag den 18. maj 2020 med de restriktioner, 

som kommer fra regeringen. - Bestyrelsen vil træffe de foranstaltninger, der sikrer, at vi lever op 

restriktionerne. Alle medlemmer og gæster skal vise hensyn til medarbejderstaben og frivillige. 

 

Bestyrelsen har møde mandag den 11. maj 2020, hvor det videre forløb for opstart af aktiviteter i 

Brande Golfklub drøftes. - Når der sker ændringer i de nuværende retningslinjer, vil der blive sendt 

ny orientering til alle medlemmer.  

 

Bestyrelsen vil sammen med Jesper Kjeldsen undersøge, hvilke muligheder vi har for at starte 

træning op for nybegyndere samt for vores juniorer og Danmarksserien. Da vi som nævnt er »ramt« 

af forsamlingsforbuddet, giver dette specielle udfordringer. Vi forventer, at vi kan have en model klar 

i løbet af uge 20, således at der kan komme udmelding ud til jer i starten af uge 21 (omkring den 

18. maj 2020). 
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Turneringen søndag den 17. maj 2020 med Albani som sponsor udsættes. - De øvrige snart 

forestående turneringer bliver der taget stilling til, når forsamlingsantallet øges. 

 

Generalforsamlingen den 26. maj 2020 

Med et forsamlingsforbud på mere end 10 personer kan vi ikke afholde generalforsamlingen tirsdag 

den 26. maj 2020. - Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid undersøge, hvordan den kan afholdes. 

- Der vil komme information til alle medlemmer, så snart der er en afklaring på dette.  

 

Retningslinjer for brug af 18 hullers banen og par3-banen i Brande Golfklub - gældende fra 

mandag den 11. maj 2020  

• Spil kan foregå i op til 4-bolde 

• Der er åben for medlemmer og greenfeegæster 

• Indtjekning og betaling fra greenfeegæster skal foregå online til og med mandag den 11. maj  

 2020 - derefter via terminalen i klubhuset 

• Ankomst til golfbanen sker umiddelbart før reserveret starttid eller før opvarmning på 

 træningsfaciliteterne i forbindelse med spil 

 - spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil 

• Flaget forbliver i hullet og må ikke berøres 

• Hullet er tilpasset, så bolden kan fjernes uden berøring af flag, hulkop eller hulkant (der kan 

 handicapreguleres) 

• Banemateriel er fjernet (f.eks. river og boldvaskere) 

• Vandhaner på banen er lukket 

 

Træningsfaciliteter  

• Max. 4 spillere på Putting Green ad gangen  

• Max. 4 spillere på Chipping Green ad gangen  

• Max. 6 spillere på Driving Range ad gangen  

 

Retningslinjer for den enkelte golfspiller 

• Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme 

• Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte / frivillige og efterlev deres anvisninger 

• Sørg for, at der ikke opstår kø / forsamlinger på golfbanen 

• Hvis du bliver lukket igennem af en anden bold - så hold god afstand til andre spillere 

• Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde / golfudstyr / scorekort 

• Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden 

• Undgå at berøre flagstangen 

• Spillerne skal overholde de anbefalinger, som er udstedt af Sundhedsstyrelsen 

• For personer i særlige risikogrupper anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du i særlig grad overholder 

 de generelle hygiejneråd og råd om færden i samfundet 

 

Pas rigtig godt på hinanden …!  

 

 

Med venlig hilsen 

BRANDE GOLFKLUB  

På hele bestyrelsens vegne 

 

Jette Skott Kristensen  

Formand 


