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Medlemsorientering fra bestyrelsen - September 2020 
 

 

Brande, d. 01. september 2020 

JSK/ej 

KÆRE MEDLEMMER! 

 

Vi håber, at I alle har haft en god sommer, og måske har mange af jer netop i år besøgt golfbaner 

rundt om i Danmark? 

 

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

står fantastisk flot. De nye klipninger på hullerne er ved at være som ønsket, og det giver et flot 

billede ud over hullerne. STOR ros og tak skal lyde til hele greenkeeperstaben …! 

 

Klubmesterskaber 

I den forgangne weekend den 29.-30. august blev der afholdt klubmesterskaber med 59 spillere: 

11 damer og 48 herrer - en fremgang på ca. 10%. Især kvinderne var mere modige i år, idet de var 

repræsenteret i 3 rækker. Finalerne i Hulspil er blevet afholdt på individuelle tidspunkter tidligere i 

august. 

STORT TILLYKKE til Klub- og hulspilsmestrene 

Fra v.: Christian Tornvig Lund Christensen (Herrer) · Claus Thorn (Midage) · Leif Møbjerg Pedersen 

(Veteran) · Mikkel Skovbjerg (hulspilsmester) · Karen Susgaard Christensen (Midage) · Dorthea 

Arvad Dall (Damer) · Elsebeth Grarup (Veteran) · Niels Baldur (Old Boys) 

Forrest: Kamma Bundgaard (hulspilsmester) · Resultaterne kan ses i GolfBox! 

 

 

 

Foto: Anders Quist Hermann 
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Kommende turneringer 

Vi har 4 åbne turneringer tilbage i 2020. Vi sikrer selvfølgelig, at alle anbefalinger ift. COVID-19 

overholdes, så man trygt kan deltage. 

Allerede på søndag den 6. sept. kl. 09:00 afholdes den første af de resterende turneringer og 

sponsoreres af Brande Brillecenter og Brande Smykkecenter med meget fine præmier. 

- Yderligere info kan ses på hjemmesiden eller i GolfBox, hvor tilmelding foregår. 

 

Søndag den 04. okt. kl. 10:00 afholdes Afskedsturnering med Jesper S. Kjeldsen som sponsor. 

Lørdag  den 24. okt. kl. 12:30 afholdes Andematch med Rema1000 som sponsor. 

Søndag den 29. nov. kl. 10:00 afholdes Gløggmatch med Kvickly som sponsor. 

 

Donation / Gavebrev 

Som i 2019 har vi udarbejdet et gavebrev i 2020. 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 2020. 

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 2020 

vil blive brugt på udvikling af banen. 

 

I forhold til momsfritagelsen afventer vi på nuværende tidspunkt resultatet af gavebrevene fra 2019. 

- Hvis vi er heldige, kan vi forvente en momsfritagelse på min. 20.000 kr., så det gør en stor forskel 

for os at få doneret 100 gavebreve. Disse findes i klubhuset og på vores hjemmeside - klik her for 

flere informationer. 

Indsamlingen fra 2019 går til forskønnelse af terrassen. I første omgang var dette udsat på grund af 

COVID-19, men bestyrelsen er nu i gang med dette, idet der er investeret i Lounge-møbler. 

 

Foto: Ellen Julsgaard 

http://brandegolfklub.dk/nyheder/donation-2020
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Frivillige til Café 19 

Café 19 har flere arrangementer i efteråret/vinteren. Som hjælp til afvikling af disse mangler vi en 

lille gruppe frivillige, som på skift kan hjælpe til. - De frivilliges opgaver er at hjælpe med servering 

samt oprydning. 

Vi håber, vi kan få en lille gruppe på 8-10 personer, som Café 19 kan trække på. Har du tid og lyst til 

dette, send venligst mail til brandegolfklub@brandegolfklub.dk 

- Vi kontakter jer efterfølgende for at høre, om I har mulighed for at hjælpe til de arrangementer, 

som på nuværende tidspunkt er planlagt. 

 

Forsikring af frivillige 

Der har tidligere været drøftet, hvordan man som frivillig er stillet ift. forsikring. 

 

Når man arbejder/hjælper med frivilligt arbejde i Brande Golfklub, er man dækket af en kollektiv 

forsikring fra DIF, og som er tegnet gennem DGU. 

- Der står bl.a.: 

Arbejdsskadeforsikringens dækning af frivillige medhjælpere: 

Frivillige medhjælpere, der efter aftale med klubben udfører arbejder med løsningen af ad hoc- 

opgaver af forskellig art, er omfattet af den fælles arbejdsskadeforsikring. Dette gælder også, når de 

benytter motoriserede arbejdsredskaber - uanset disses størrelse. Eneste begrænsning for dækning 

er, hvis de motordrevne arbejdsredskaber kræver en særlig certificering for at kunne betjene dem. 

Gør de det, dækker forsikringen ikke, hvis en frivillig kommer til skade under brug og ikke har den 

fornødne uddannelse/certificering. 

 

Ansvarsforsikringens dækning af skader forvoldt af frivillige medhjælpere: 

Frivilliges skader forvoldt under arbejde for klubben er omfattet af ansvarsforsikringen, dog kun for 

arbejdsmaskiner under 20 hk. - Dette betyder, at hvis klubbens frivillige skal anvende redskaber på 

normal landbrugstraktor, skal landbrugstraktoren være under 20 hk for at være dækket af den fælles 

ansvarsforsikring. Man skal dog være opmærksom på, at man skal have certifikat, hvis dette kræves 

til arbejdsredskaberne. 

Og man skal bruge værnemidler, når det er påbudt - f.eks. høreværn og sikkerhedsbriller, når man 

går med buskrydder. 

 

Ordinær generalforsamling 

HUSK, at der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 30. september 2020 kl. 19:00 i 

klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande. 

Dagsorden iht. vedtægter kan ses ved at klikke her. 

 

Medlemsmøde 2020 

Brande Golfklub inviterer til medlemsmøde onsdag den 04. november 2020 kl. 19:00 i klubhuset. 

Der kommer senere invitation til dette. - Men sæt kryds i kalenderen …! 

 

Greenkeeperlærling 

Jørgen Stistrup har i flere perioder været ansat som hjælp i greenkeeperstaben. Vi har nu indgået en 

aftale med Jørgen om en læreplads som greenkeeper og er ansat som voksenlærling. 

 

Afsked med PRO Jesper S. Kjeldsen 

Som I er bekendt med, stopper Jesper som PRO med udgangen af 2020. Der vil blive mulighed for at 

sige tak til Jesper og ønske ham god vind fremover. Invitationen udsendes senere (vi forventer, at 

receptionen afholdes i november måned). 

 

 

mailto:brandegolfklub@brandegolfklub.dk
http://www.brandegolfklub.dk/nyheder/indkaldelse
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Nye el-bagrum  

Der er etableret nye el-bagrum i det gamle junior-bagrum. Inden vinteren vil der blive installeret en 

varmepumpe i rummet, så vi sikrer varme hele vinteren. 

Ønsker du at leje et bagrum, kan du skrive til kontoret på brandegolfklub@brandegolfklub.dk 

 

Nyhedsbreve 

Fra 2008 til og med 2019 har Ellen Julsgaard redigeret nyhedsbreve i »avis-layout«, men Ellen 

ønsker ikke at fortsætte med dette, da det er tidskrævende. - Derfor har vi fra 2020 valgt at ændre 

til Medlemsorientering i »brevform«, idet infomængden er blevet betydeligt større (ikke mindst i 

forbindelse med COVID-19). 

- Ellen fortsætter indtil videre med redigering af medlemsorienteringer, udarbejdelse af materiale for 

bl.a. Café 19, udsendelse af info samt opdatering af hjemmesiden, hvor der kan ses billeder fra årets 

gang i diasshowet og Galleri under BANEN. 

 

Corona-restriktioner 

Vi følger fortsat sundhedsstyrelsens anbefalinger. HUSK at holde afstand, vask og afsprit hænder. 

- Ha’ altid en lille flaske sprit i bag’en. 

OBS! De aktuelle COVID-19-restriktioner findes under NYHEDER på hjemmesiden og i GolfBox under 

»Vigtige meddelelser«. 

 

Mange runder golf tilbage …! 

I dag den 1. september starter efteråret iflg. kalenderen, men sæsonen er heldigvis ikke er slut 

endnu. Der er fortsat mange timers gode runder golf tilbage i år på vores dejlige bane. 

 

- God fornøjelse til jer alle. 

 

 

Med venlig hilsen 

BRANDE GOLFKLUB  

På hele bestyrelsens vegne 

 

Jette Skott Kristensen  

Formand 

mailto:brandegolfklub@brandegolfklub.dk
http://brandegolfklub.dk/

