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Foto fra 28. nov. 2012: Renovering/dræning af hul 5 startede d. 22. nov., men i skrivende stund ligger arbejdet stille
på grund af »Kong Vinters« indtog. Vi håber, at vejret ikke driller for meget hen over vinteren - renoveringen skulle
gerne være overstået, når foråret igen melder sig.

ulegave til medlemmerne i Brande Golfklub og
dens gæster lyder som »sød musik«. - Og dette
er tilfældet i form af en omfattende renovering/
dræning af bløde områder omkring greens på hul
1-2-3-4-5-7-8.
Klubbens investor har på grund af den seneste
tids megen nedbør besluttet at igangsætte projektet, hvilket - som ovenfor nævnt - startede d. 22.
nov. 2012. Planen er, at renoveringsarbejdet er
færdiggjort til april 2013.
Såfremt der ikke er sne, kan banen spilles som
vanligt - til vintergreens ved frost og til sommergreens, når vejret igen tillader det.
Husk i øvrigt at der i vinterperioden skal tee’s op
på ALLE klippede arealer - uanset, om man spiller
til sommer- eller vintergreens.
- Under renoveringen kan enkelte greens dog
være lukkede, hvorfor der på disse huller spilles til
vintergreens.
- Hold i øvrigt øje med »Vigtige meddelelser« i
GolfBox, hvor der er oplysninger om banen.

Indlæg fra Baneservice:
i har været 12 personer i den forløbne sæson
- startede i uge 12 og sluttede i uge 44.
Fordeling af vagterne, som omhandler weekender
og helligdage, er forløbet gnidningsløst.
Der er afgået 4 medlemmer, idet Frode, Gunnar,
Gerhard og Halvor har takket af.
Til den nye sæson i 2013 starter 3 nye op, hvoraf én er en »gammel kending« - nemlig Niels Borgaard samt Gerner Jensen og Kent Pedersen.
Jeg vil forsøge at få yderligere 1-2 personer inddraget. - Der holdes opstartsmøde i uge 12, hvor
vi samles og drøfter vagtskemaet samt den nye
sæson.
Frank Pedersen
Udvalgsformand
EVALUERING/MATCH
Søndag d. 18. november havde godt 40 udvalgsmedlemmer »takket ja« til at deltage i årets evaluering af golfsæsonen 2012.
- Dagen startede kl. 09:00 med morgenkaffe,
hvorefter der var ca. 1 times evaluering. Her berettede repræsentanter fra de forskellige udvalg
om, hvordan golfåret var forløbet.
- Der var meget positive tilkendegivelser fra alle,
hvilket er udtryk for, at golfklubben er i god drift,
som lover godt for fremtiden.
Kl. 10:30 blev der spillet en 9-hullers match,
hvor 36 personer deltog, og man sluttede dagens
arrangement med en let frokost.

V

TURNERINGER I 2012
I årets løb har der været afholdt 9 ordinære turneringer med i alt 748 deltagere. Det giver et gennemsnit på 83 deltagere pr. match - en stigning på
12% i forhold til 2011, hvilket er meget tilfredsstillende. - Dertil kommer Pink Cup (38 deltagere),
Sponsordag (52 deltagere) samt Hedeslaget (147
deltagere).
Trods vigende antal deltagere
de seneste 2 sæsoner, tilbydes
Hedeslaget i øvrigt også i 2013
og bliver dermed for 9. gang.
- Mange af deltagerne har ytret
ønske om, at denne hyggelige
turnering fortsætter, hvilket de
arrangerende klubber altså har
besluttet.
08. dec. 2012: Hul 13 & 14 på en smuk og fredfyldt dag ...
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Indlæg fra Begynderudvalget:
er har været tilmeldt 66 prøvemedlemmer (2
flere end i 2011) - heraf har 53 bestået
»Golfkørekortet«. 48 har indmeldt sig som fuldtidsmedlemmer (20-25% flere end i 2011).
Herudover kommer de spillere, som har deltaget
i »Bliv golfspiller på en weekend« hos Christian.
Vi har igen i år brugt »Golfkørekortet« fra DGU,
og henover vinteren vil det blive drøftet, om der
skal ændres på kriterierne. - Der har været afholdt
3 regelaftner med Villy Svinth fra Dejbjerg Golfklub som underviser, og Villy fortsætter i 2013.
De prøvemedlemmer, der ikke er blevet færdige
med »Golfkørekortet« i 2012, vil til foråret blive
kontaktet og tilbudt at færdiggøre dette.
Alt i alt har det været en fantastisk sæson med
nye medlemmer - det bedste, jeg har oplevet indtil
nu - specielt i forhold til antal indmeldelser.
4 personer fra begynderudvalget har prøvekørt
en kontaktperson-/fadderordning med godt resultat, og vi tilstræber, at dette fortsætter i 2013.
Kaninmatcherne er afviklet med et gennemsnitsfremmøde på 20.
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Vi vil endnu en gang opfordre klubbens garvede
spillere til at møde op til kaninmatcherne og være med til at hjælpe de nye »kaniner« igennem
deres prøveperiode. - I særdeleshed Ladies Section og Mens Section, da disse også gerne vil
have nye medlemmer i deres »Klub i klubben«.
Begynderudvalget var medarrangør af »Golfens
Dag«, hvor alle i udvalget deltog. - Ligeledes har
udvalget været tovholder for »Spil golf med en
ikke-golfer« d. 28. april - en super dag med 56
spillere og ca. 60 til spisning.
Samme arrangement var planlagt til også at
skulle finde sted d. 28. juli, men desværre måtte
vi aflyse pga. manglende tilslutning. Såfremt der
årligt skal være 2 af disse arrangementer, foreslås
de at ligge sidst i april og i starten af juni.
Der har været afviklet breddeturnering - dels i
Gyttegård og dels i Åskov. - Interessen fra Brande
har været sløj - uden tilmeldinger i både 2011 og
2012. - Måske vi skal trække os fra dette arrangement???
Igen i år har der været »Mini-åbent-hus«, hvor
ikke-golfere kunne møde op 1 gang for at afprøve,
om golfsporten kunne være noget for dem. - Dog
ikke den store tilslutning her.
Jonna Sørensen ønsker ikke at fortsætte i udvalget. I stedet indtræder Ove Berg, som bydes velkommen til udvalgsarbejdet.
Tak til alle i klubben for godt samarbejde og for
en god sæson - jeg ser frem til lige så stort engagement i 2013.
Kamma Bundgaard
Udvalgsformand

Indlæg fra Seniorklubben:
i har en rigtig god og livskraftig seniorklub
med næsten 130 medlemmer. - De sidste par
onsdage i starten af november har vi været over
80 spillere på banen. Det ender måske med, at vi
skal have banen lukket for at være der?!
Nej nej, jeg ved godt, at det ikke sker, men kunne vi bare undgå, at alt for mange andre spillere
starter ud om formiddagen, så ville det gå nemmere for os at komme banen rundt.
I år har vi haft 2 udflugter - for både 9 og 18
hulsspillerne. Vi har venskabsmatcher med Give og
Trehøje - vi har vundet én gang. Og eftersom rigtig mange af os er på vej op i HCP, så ender det
nok med, at vi også vinder på udebane!
Vi har været på overnatningstur til Gut Apeldör i
Tyskland og er begyndt at planlægge næste års
program.
Der har været 3 hold med i Regionsgolf, og jeg
vil sige det sådan, at der var ingen der rykkede op.
Men vi prøver igen næste år!!!
Vi har holdt et par fællesfrokoster i GolfCaféen til næste år regner vi med 3 stk., hvoraf den ene
skal være en regeldag med Villy Svinth fra Dejbjerg - det kan vi alle have brug for.
I år har vi fået en del nye medlemmer - nogle af
dem har lige taget »Golfkørekortet« og vil gerne
være medlemmer hos os. De skal være så hjerteligt velkomne. - Det er en god måde at komme
videre på for nybegyndere.
Tak til: Bestyrelsen for godt samarbejde, Lars og
hans folk for en velholdt bane, Christian for seniortræning og den gode butik - og især tak til Gerda
og hendes stab for dejlig mad og god betjening.
- Vi er altid godt tilfredse med caféen. Det er
rigtig dejligt, at den er åben om onsdagen i sæsonen efter matchen. - Og vi skal huske at bruge
den, for hvor er det ellers, man kan spise så godt
og billigt. - Tak for i år!!
Ellen Andreasen
Udvalgsformand
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Indlæg fra hjemmeside-gruppen:
er arbejdes i øjeblikket på en ny hjemmeside
til Brande Golfklub. - Nøgleordene er, at den
skal være:
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♦ Enkel ♦ Overskuelig ♦ Informativ
Vi håber, at den nye side vil give brugerne et godt
indblik i, hvilke flotte faciliteter vi har i Brande
Golfklub. Samtidig skal det være en hjemmeside,
hvor alle medlemmer kan finde aktuelle informationer om de mange aktiviteter, der er i klubben.
- Hjemmesiden vil blive lanceret primo 2013.
Jette Skott Kristensen
Tovholder for projektet
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SPONSORATER
Vi har næsten 90 sponsorer, og indtægten i 2012
er 275.000 kr. - Det er stort set det samme som
de 2 foregående år. Går vi længere tilbage, var
indtægterne lidt større, men set i relation til de
økonomiske tider, skal vi være godt tilfredse.
Resultatet skyldes, at vi har rigtig mange trofaste sponsorer/samarbejdspartnere, som både går
ind med hjertet og med økonomiske overvejelser
om reklameværdi. Samarbejdet med alle disse forretninger og virksomheder har stor betydning for
klubben og dermed medlemmerne.
I løbet af de seneste 2 år har vi haft kontakt til
relevante forretninger og virksomheder her i området.
Næste skridt er at komme længere ud og finde
nye samarbejdspartnere samt at udbygge samarbejdet med de nuværende.
Til det brug arbejder vi netop nu på et nyt sponsorkoncept, så vi får flere og mere fleksible varer
på hylderne.
COMPANY DAGE
Virksomhederne er blevet forsigtige med at afvikle
Company dage, hvis de samtidig er i en situation,
hvor der afskediges medarbejdere. På den baggrund har vi mistet et par af vore kunder for en
tid, men så er der kommet 2 nye til. - Dog med
færre deltagere.
MATCHER
Weekend-matcherne i 2013 er tegnet, og der bliver det samme antal som i år.
De mange deltagere i matcherne har gjort det
lettere at fastholde og tiltrække sponsorer.
SAMARBEJDE MED FC MIDTJYLLAND
1. Samarbejdsaftale
Vores samarbejdsaftale med FCM er forlænget
frem til sommeren 2013, og som tidligere bytter vi
ydelser.
Vi får billetter til fodboldkampe til f.eks. alle ansatte og hjælpere her i klubben, og vi får medlemskab i deres handelsnetværk.

FCM får greenfeekort, et arrangement for deres
ansatte (primært på træningsanlægget) og en
match for kunder. - Konkret køber FCM en søndagsmatch og en Company Dag.
2. BIZ-NET
FCM er i gang med at etablere et handelsnetværk,
hvilket samarbejde vi er gået med i.
Vores rolle er at hjælpe med at finde medlemmer, og hvis nettet, som hedder BIZ-NET Brande,
etableres, så er vores rolle at stille lokaler til rådighed og sørge for forplejning 8-10 gange årligt.
Dette skaber aktivitet og omsætning, vi får kontakter, og vi bliver kendte i erhvervslivet.
REJSEAFTEN OG VINSMAGNING
Sæt kryds i kalenderen ved tirsdag den 22. januar
2013, hvor Bravo Tours kommer og holder et golfrejseforedrag. - Samme aften vil der være vinsmagning v/SuperBest, Brande.

Rejseaften
og vinsmagning
d. 22. januar
Rejseaften
og vinsmagning
d. 22. 2013
januar 2013
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Indlæg fra Sponsorudvalget:
pgaverne i udvalget er fordelt således, at
nogle primært tager sig af kontakt til nuværende sponsorer/samarbejdspartnere. Det gør
de, fordi der ofte er personlige relationer. Noget
som er vigtigt at være opmærksom på.
Andre arbejder primært med Company dage,
aftaler om matcher, samarbejder og udvikling generelt.
Niels Borgaard er fratrådt i løbet af året efter
mange års flot indsats. Christian Hostrup er tilknyttet udvalget, og hans indsigt og store netværk
nyder vi godt af.

Hul 18 - Fuerteventura Golf Club

Arrangementet vil foregå i GolfCaféen - invitation
med yderligere informationer udsendes senere.
Gunnar Julsgaard
Udvalgsformand
Indlæg fra Erhvervsklubben:
rhvervsklubben Brande Golfklub (EBGK) har
nu haft sin første sæson og er kommet godt
fra start med 45 medlemmer, og der er blevet afholdt en række arrangementer med golfspil og indlæg fra foredragsholdere.
Der har været besøg af Alex Pedersen, Anders
Dahl Nielsen, Anders Samuelsen, Lars Hajslund og
Henrik Knudsen. Alle sammen yderst kompetente
personligheder, som havde noget at bidrage med.
Overskud i EBGK skal efter vedtægterne tilfalde
Brande Golfklub, som i den forbindelse har modtaget en hjertestarter. - Forhåbentlig bliver der ikke
brug for den.
Claus Lykke Jensen
Formand
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NYE MEDLEMMER
2012 er der indmeldt 103 aktive medlemmer,
som fordeler sig på hhv. 79 fuldtids- og 24
fleksmedlemmer. - Derudover er der indmeldt 5
Long Distance- og 38 nabomedlemmer.

Martin Nielsen ....................................... Brande
Michael Jensen ................................... Grindsted
Nicklas Brask ........................................ Brande
Nicklas Legaard .................................... Herning
Nicolaj Laversen ................................... Herning
Patrick Brask ........................................ Brande
Per Brask ............................................. Brande
Per Stephansen ........................... Sønder Omme
Peter Seerup ........................................ Brande
Philip Seerup ......................................... Brande
Poul Rønfeldt ................................. Nørre Snede
Preben Christensen ............................... Brande
Rasmus Lauritsen .................................. Brande
Ronni Hammeraa ................................. Herning
Simon Sandfeld Nielsen ......................... Brande
Simone Sand ....................................... Herning
Steffen Skovgård Andersen .................... Esbjerg
Svend Erik Nielsen ................................ Brande
Søren Kjærsgaard ................................ Herning
Søren Lysgaard Schulz ............................... Lind
Thomas Husum ..................................... Brande
Thomas Sandfeld Nielsen ....................... Brande
Thomas Vestergaard .................................. Lind
Tina Lauritsen ....................................... Brande
Torben Mikkelsen .................................. Brande
Torben Nielsen Sander ............................... Lind
Torben B. Nygaard ............................... Arnborg
Ulla Brask ............................................ Brande

I

ALLE NYE MEDLEMMER BYDES VELKOMMEN
I BRANDE GOLFKLUB!!!


GENERALFORSAMLING 2013 ...
... finder sted tirsdag d. 19. marts kl. 19:00 i GolfCaféen. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
- Nærmere info følger i det nye år.


Bestyrelsen ønsker alle klubbens medlemmer
en glædelig jul og et godt nytår !!!

Redigeret af EJ 101212

- På gensyn i 2013 ...

Foto: Ellen Julsgaard

NYE FULDTIDSMEDLEMMER i 2012:
Alice Lassen .......................................... Brande
Allan Rud .............................................. Brande
Andreas Pade ....................................... Herning
Anette Nygaard ................................. Snejbjerg
Anette Thomsen .................................... Brande
Benny Juul ............................................ Brande
Birgitte Stausholm ................................ Herning
Birthe Nielsen ........................................ Brande
Bjarne Lassen ........................................ Brande
Bo Overmark Larsen ............................. Herning
Bodil Schulz .............................................. Lind
Bodil Stephansen ......................... Sønder Omme
Daniel Tang ........................................... Brande
Dorthe Hansen ...................................... Brande
Flemming Thulstrup ............................... Brande
Frederik Østergaard Mikkelsen ............. Grindsted
Frederik Sørensen ................................. Herning
Gitte Stender ....................................... Herning
Henning Bech Daugaard ........................ Herning
Henning Højgaard .................................. Brande
Henrik Anton Jensen ................................. Ikast
Inge-Marie Højgaard .............................. Brande
Ingrid Hansen ....................................... Kølkær
Janne Søgård ........................................ Brande
Jens Daniel Kristensen ........................... Herning
Jesper Lysgaard ......................................... Lind
Jesper Markvardsen .............................. Herning
Jette Larsen ......................................... Herning
John Gislesen ......................................... Sunds
John Sandfeld Nielsen ............................ Brande
John Rehde ........................................... Brande
Johnny Mikkelsen ............................... Grindsted
Judith Mikkelsen .................................... Brande
Jytte Gottlieb ......................................... Brande
Jørgen Dall ............................................ Brande
Jørn Østergård Nielsen .......................... Herning
Karsten Jensen ......................................... Ikast
Kasper Guldbrand .................................. Brande
Kasper Toksvig Mortensen ...................... Brande
Kenneth Lehrmann ................................ Herning
Kim Clemmensen ............................... Snejbjerg
Kim Lauritsen ........................................ Brande
Knud Pedersen ..................................... Herning
Kristian Jakobsen ................................... Brande
Kristian Legaard ................................... Herning
Lasse Hyldgaard ................................... Herning
Leif Sørensen ........................................ Brande
Lone Gislesen ......................................... Sunds
Mads Helt ............................................ Herning
Mads Hyldgaard Jespersen ...................... Brande
Martin Brandt Andersen .......................... Brande

