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Medlemsorientering fra bestyrelsen - Marts 2020 (2) 
 

 

Brande, d. 13. marts 2020 

JSK/ej 

KÆRE MEDLEMMER! 

 

Med baggrund i udviklingen af Coronavirus / COVID-19 i Danmark har bestyrelsen sammen med 

»Klubberne i Klubben« aftalt, at der lukkes for alle aktiviteter til og med den 31. marts 2020. 

Vi vil løbende følge udviklingen af Coronavirus / COVID-19 og tage stilling til, om der kommer til at 

ske yderligere ændringer. 

 

Bestyrelsen bakker op om udmeldingen fra Dansk Golf Union om at følge de krav og anbefalinger, 

som kommer fra myndighederne. DGU beskriver nedenfor deres anbefalinger i forhold til driften af 

golfklubber de kommende 14 dage. 

 

Spil på banen: Kan foregå i privat regi - eventuelle klubturneringer bør aflyses. DGU og DIF 

vurderer, at smitterisikoen ved privat spil på banen ikke er på et niveau, hvor der på nuværende 

tidspunkt er behov for en lukning. 

 

Klubhus og øvrige indendørs faciliteter: Det anbefales, at alle indendørs aktiviteter indstilles,  

så vidt det er muligt. Det betyder, at vi fraråder aktiviteter som f.eks. udvalgs- og bestyrelsesmøder, 

generalforsamlinger, foredrag, bridgeklubber, klubber i klubben, indendørstræning eller andre af 

golfklubben organiserede aktiviteter. 

 

I BRANDE GOLFKLUB GÆLDER FØLGENDE: 
 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen den 17. marts 2020 udsættes og afholdes i stedet tirsdag den 26. maj 2020  

kl. 19:00 i klubhuset. 

- Der fremsendes senere ny indkaldelse. 

 

Baneåbning 

Vi forventer at åbne banen torsdag den 19. marts 2020. 

 

Oprydningsdag 

Oprydningsdagen den 21. marts 2020 udsættes - der kommer udmelding senere om ny dato. 

 

Kontor 

Åbent tirsdage og torsdage i marts måned - kl. 9-13.  

Vi opfordrer medlemmer, som skal i kontakt med kontoret, til at dette sker via tlf. 9718 2179 lokal 1 

eller mail: brandegolfklub@brandegolfklub.dk 

- Mails besvares løbende.  

 

Café 19 

Lukket til og med den 31. marts 2020. 

Kan kontaktes på tlf. 4177 0587 eller mail: cafe19@brandegolfklub.dk 
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PRO-shop 

Lukket til og med den 31. marts 2020. 

Jesper S. Kjeldsen kan kontaktes på tlf. 2099 8669 eller mail: kjeldsengolf@gmail.com 

 

Mødeaktivitet 

Alle planlagte møder aflyses til og med den 31. marts 2020. 

 

Begynder 

Åbent Hus-arrangementet søndag den 29. marts 2020 er aflyst. 

Det forventes, at »Onsdagsgolf« starter op den 1. april 2020. 

 

Junior/Elite 

Opstart for juniorer og eliten vil blive offentliggjort, når vi har en nærmere plan for dette. 

På nuværende tidspunkt er der ikke planlagt aktiviteter på denne side af den 31. marts 2020. 

- Så snart vi har noget på plads, vil dette blive meldt ud. 

 

Ladies Section 

Aflyser alle matcher til og med den 31. marts 2020. 

Der holdes foreløbigt fast ved træning med Jesper den 2. april og sæsonstart den 7. april 2020. 

 

Mens Section 

Har aflyst alle matcher til og med den 31. marts 2020. 

 

Seniorklubben 

Har aflyst alle matcher i marts samt fællesspisningen den 1. april 2020. 

 

Erhvervsklubben EBGK 

Alle arrangementer er aflyst til og med den 31. marts 2020. 

 

Åbningsturnering 

Vi forventer, at vi afholder Åbningsturneringen lørdag den 4. april 2020 med Jesper S. Kjeldsen som 

sponsor. 

 

Foredrag den 6. april 2020 

Vi aflyser foredraget med Gert Rune og vender tilbage med en ny dato for afholdelse af foredraget: 

»Tak for udfordringen«. 

 

- Pas nu rigtig godt på hinanden …! 

 

 

Med venlig hilsen 

BRANDE GOLFKLUB 

 

Jette Skott Kristensen 

Formand 


