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KLUBSEKRETÆR
om informeret i december-nyhedsbrevet har
Birgitte Hessel opsagt sin stilling som klubsekretær hos Brande Golfklub. Vi har aftalt med
Birgitte, at hun fortsætter, indtil vi får ansat en ny
klubsekretær. Birgitte vil efterfølgende hjælpe med
oplæringen af vores nye sekretær.
- Stillingsopslaget kan ses på hjemmesiden. Vi
forventer, at en ny tiltræder d. 1. marts 2015.

S

CAFÉ 19
arin Jensen starter d. 1. marts 2015 som ny
daglig leder af Café 19.

K

Men du kan allerede nu
kontakte Karin, hvis du
ønsker et arrangement
i Café 19.
- Karin kan kontaktes
på tlf. 5041 0564.
VINTERTRÆNING
i forventer, at vi inden for de kommende 14
dage kan informere om muligheder for indendørs vintertræning i lokaler i Brande.

V

OPRYDNINGSDAG
ores årlige rengørings- og
klargøringsdag til den nye
sæson i Brande Golfklub afvikles søndag d. 22. marts 2015.
Sæt kryds i kalenderen nu,
og vi beder om din hjælp denne dag. Nærmere info følger.
- Hvis det skulle vise sig, at
vinteren på dette tidspunkt fortsat er over os, vil
arrangementet blive rykket til et senere tidspunkt.

V

NYE MASKINER
olfklubben har i samarbejde med baneejeren
indkøbt nye maskiner, der leveres i løbet af
marts måned, så de er til rådighed, når sæsonen
starter.
Der er bl.a. indkøbt semirough-klipper, greenklipper med diverse tilbehør, topdresser, eftersåningsmaskine og vertikalskærer.
Leverandørerne har taget to maskiner i bytte, så
den samlede investering er på ca. 1,1 mio. kr. inkl.
moms.
Brande Golfklub har lånt pengene af baneejeren
og aftalt, at beløbet tilbagebetales over 5 år.
- Greenkeeperne og bestyrelsen glæder sig til at
tage de nye maskiner i brug til foråret, så banen
står flot og klar til den kommende sæson.

G

NY HUSLEJEKONTRAKT
er er forhandlet ny lejekontrakt med baneejeren for de kommende fire år.
Kontrakten indeholder en nedsættelse af huslejen,
hvilket er medvirkende til, at Brande Golfklub har
kunnet foretage nye investeringer i maskinparken,
uden at det belaster klubbens økonomi.

D
- Der er tale om faste dage i januar, februar og
marts 2015. Yderligere information om dette fremsendes snarest.
BANEN
intersæsonen er den stille periode for greenkeeperne, og det betyder bl.a. afspadsering
og afvikling af ferie inden den kommende sæson.

V

GENERALFORSAMLING
usk, at der er generalforsamling i Brande
Golfklub tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19:00
i klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande.

H

BESTYRELSEN ØNSKER ALLE

- For yderligere informationer om banen
beder vi jer følge med på: www.brandegolfklub.dk

OG SER FREM TIL EN NY SÆSON,
SOM FOR NOGLE DOG FOREGÅR
ÅRET RUNDT ...
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