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Medlemsorientering fra bestyrelsen - Marts 2020 
 

 

Brande, d. 10. marts 2020 

JSK/ej 

KÆRE MEDLEMMER! 

 

Vi nærmer os sæsonstart 2020, og vi glæder os til at se jer alle. Det har været nødvendigt at lukke 

banen på grund af de store vandmængder. Men vi håber, at banen snart kan åbnes igen, så I kan få 

gang i jeres køller og jern. 

 

Velkommen til ny chefgreenkeeper 

Den 1. marts 2020 startede Hans Peter Ingvorsen som ny chefgreenkeeper. Vi er sikre på, at vi med 

Hans Peter får en chefgreenkeeper, som bibringer Brande Golfklub en masse erfaring i plejen af 

golfanlægget. Han vil med sin viden, sin erfaring og sit engagement blive et stort aktiv for golf-

klubben, vores medlemmer og gæster. Hans Peter er en smilende, venlig og yderst positiv person, 

og det giver os store forventninger om, at han også vil passe godt ind i teamet på Greenkeeper-

gården. - Vi glæder os meget til samarbejdet. 

 

Generalforsamling 2020 

HUSK vores generalforsamling tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19:00 i klubhuset. Vi håber at se rigtig 

mange af jer, men beder jer samtidig om at vise hensyn til hinanden. 

- Vi opfordrer derfor alle til at efterleve de retningslinjer, som er udstedt af Sundhedsstyrelsen ifm. 

Coronavirus/COVID-19. 

 

Skaf et nyt medlem 

Det er bestyrelsens ønske, at vi bliver flere medlemmer i Brande Golfklub. - Derfor vil vi på 

generalforsamlingen i 2021 trække lod om en flot præmie til et af de medlemmer, som i løbet af 

2020 har skaffet et nyt fuldtidsmedlem. Konkurrencen offentliggøres i forbindelse med general-

forsamlingen den 17. marts 2020. 

 

Oprydningsdag i Brande Golfklub  

Lørdag den 21. marts 2020 afholdes den årlige oprydnings-/rengøringsdag i Brande Golfklub. 

Vi mødes kl. 09:00 i klubhuset. Her fordeles opgaverne til alle, der har tilmeldt sig. Vi slutter af med 

grill på Greenkeepergården kl. 12:30. 

OBS! Tilmelding til oprydningsdagen skal ske til kontoret eller på liste i klubhuset. 

 

PRO og golfshop 

Jesper S. Kjeldsen er ved at være klar til sæsonstart. Til medlemmerne kommer der gode tilbud på 

træningsmuligheder, og shoppen vil snart være fyldt med nye varer. 

Jesper er sponsor for Åbningsturneringen, som afholdes lørdag den 4. april 2020. 

- Du kan allerede nu tilmelde dig turneringen via GolfBox. 

 

Foredrag v/Gert Rune 

Deltag i et spændende foredrag mandag den 6. april kl. 19:00 med temaet: »Tak for udfordringen«. 

- Mange flere informationer om foredraget (bl.a. tilmelding og pris) kan ses på hjemmesiden. 

Vi håber, I vil bakke op om arrangementet - og tag gerne et familiemedlem, naboen, en god ven 

med til en spændende aften i Brande Golfklub. 

 

 

 

 



 
 

Brande Golfklub · Nordlundvej 87 · 7330 Brande · Tlf. 9718 2179 · www.brandegolfklub.dk 

 

Café 19 

Her i marts har der været aktivitet i Café 19. Jette S. Larsen har haft personalet samlet for at drøfte 

menuer til den kommende sæson. Der er nye, spændende ting »i ærmet«, og som vi håber, I vil 

tage godt imod. 

- Hjælp os med at »sælge« Café 19 til ikke-golfere. Alle har nemlig mulighed for at afholde fødsels-

dage, barnedåb, konfirmationer, receptioner, møder og lignende. 

 

Turneringerne for 2020 er på plads 

På hjemmesiden findes turneringsplanen for 2020. Der er planlagt 14 åbne turneringer, og der åbnes 

for tilmeldinger ca. 4 uger før. - Alle tilmeldinger sker via GolfBox. 

 

Terrassen ved Klubhuset 

For det beløb, vi modtog i donationer i 2019, bliver der skabt hygge på terrassen ved klubhuset. 

- Der kigges på blomsterkasser og terrassemøbler. 

 

Driving Range 

Overskuddet fra jubilæumslotteriet i 2019 benyttes til anskaffelse af nye udslagsmåtter. 

 

Etablering af ekstra bagrum 

Som nogle af jer måske har bemærket, arbejdes der på at istandsætte det tidligere juniorbagrum. 

Vi skal have installeret en varmepumpe, som vi har søgt fondsmidler til. Og derfor håber vi at få 

økonomisk mulighed for at få etableret lidt større bagskabe til el-vogne, så I - der er på venteliste - 

får mulighed for at leje et skab. 

 

Golfspilleren i Centrum 

Bestyrelsen har besluttet, at vi i 2020 igen tilmelder os spørgeskemaundersøgelsen »Golfspilleren i 

Centrum«. - Vi vil gerne opfordre ALLE til at svare på spørgeskemaet, når I modtager det. Det er et 

godt værktøj for bestyrelsen. Vi bruger resultaterne aktivt i vores bestyrelsesarbejde, så vi fortsat er 

en fantastisk golfklub i bevægelse. 

 

Klubber i Klubben 

Er du fuldtidsmedlem af Brande Golfklub, kan du blive medlem af vores »Klubber i Klubben«. Alle har 

flere arrangementer i løbet af året, og der er fokus på at skabe gode sociale oplevelser, kombineret 

med gode golfoplevelser. - Er du endnu ikke medlem, kan du kontakte formændene i de enkelte 

»Klubber i Klubben« for at aftale et medlemskab. 

 

Frivillighedsgrupper 

Vi har nogle gode og velfungerende frivillighedsgrupper. Men i løbet af 2019 har der været frafald i 

de enkelte udvalg. - Derfor sættes der ekstra fokus på at finde nye medlemmer til disse. 

Der vil komme yderligere informationer om dette bl.a. ifm. oprydningsdagen, men også med skriftlig 

henvendelse til hvert enkelt medlem. 

- Det er vigtigt at huske på, at man ikke binder sig til faste dage, når man er med i en frivilligheds-

gruppe. Derfor er det vores mål, at vi har en »arbejdsstyrke«, hvor der er plads til alle - også de 

medlemmer, der kun har mulighed for at deltage 1-2 gange om året. 

 

- Vi glæder os til sæson 2020 ...! 

 

Med venlig hilsen 

BRANDE GOLFKLUB 

 

Jette Skott Kristensen 

Formand 


