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Formanden informerer … 

B estyrelsen håber, at alle klubbens medlem-
mer har haft en god jul.  Vi ønsker jer et rig-

tigt godt nytår, som bliver en milepæl for Brande 
Golfklub. Nemlig - at vi tager det nye klubhus og 
den nye green på hul 18 i brug. 

- Klubhuset er virkelig ved at tage form - se i 
øvrigt de mange billeder, som er placeret på hjem-
mesidens forside under »PROJEKT NYT KLUBHUS«. 
Bestyrelsen er netop nu i færd med at købe møbler 
og inventar. 

Ligesom mange af klubbens medlemmer har givet 
udtryk for, så kan vi næsten heller ikke vente med 
at rykke ind i de nye faciliteter. - Det bliver et 
»super-klubhus«!!! 
 
VINTERGREENS 
En af de sidste dage i 2008 blev sommergreens 
lukket, og der spilles til vintergreens, indtil vejret 
vil det anderledes. Vi håber at kunne åbne dem 
igen i god tid før påske, som i år er fra d. 9.-13. 
april. 

- HUSK, at der skal tee’s op på ALLE klippe-
de arealer, og at måtterne på hul 3 og 18 skal 
benyttes. 

PASSIVE MEDLEMMER 
Nogle få medlemmer har forespurgt om betingel-
serne for midlertidigt passivt medlemskab - de er 
som følger: 
• Man kan blive passivt medlem hver 1. januar 

eller 1. juli 
• Man skal være passivt medlem i min. 12 mdr. 
• Man må ikke spille i hverken Brande eller 

andre golfklubber (pay and play-baner undtaget) 
• Man bevarer sit indskud, såfremt man indbetaler 

kontingentet for passivt medlemskab 
- beløbet er pt. kr. 300,00 årligt 

• Når man igen ønsker at blive aktivt medlem, 
betales fuldt kontingent udregnet fra dette tids-
punkt 

 
UDVALG 
Bestyrelsen er meget tilfreds med, at samtlige ud-
valg er på plads. Den nye sammensætning kan ses 
på hjemmesiden. - Vi sætter stor pris på, at så 
mange »giver en hånd med«. 

GODT NYTÅR!!! 
 

På bestyrelsens vegne 
Kurt Bach, fmd. 

Loftsbeklædningen er parat til at blive monteret. 

Store glasfacader lukker lys og den smukke natur ind i 
café og restaurant. 

Terrassen mod sydvest er blevet planeret og gjort klar til 
belægning. 

Indgangsportalerne tager sig rigtig godt ud - her ses ind-
gangen fra hul 18. 


