
Takket være en velvillig 
sponsor og en gruppe 
vedholdende ildsjæle 
fik Brande sin golfklub, 
som den 28. juni kan 
fejre 20-års jubilæum.

Af Erik Lauritzen

”Overvejelser om golfbane 
i Brande” - Sådan stod der 
at læse i de lokale aviser i 
december 1990 og den 4. 
juni 1991 blev der afholdt 
et offentligt møde på Hotel 
Dalgas, hvor mere konkrete 
planer om en golfbane i 
Brande blev præsenteret. 
Med daværende erhvervs-
chef E. Rubech Rasmussen i 
spidsen gik en arbejdsgruppe 
for alvor i gang med at rea-
lisere idéen – ikke mindst at 
finde velegnede arealer til en 
18-hullers golfbane. Arbejds-
titlen var ”Brande og Omegns 
Golfklub”.

Drømmen om en golfbane gik i opfyldelse...
Brandtex køber gård
I august 1992 blev det afslø-
ret, at dette arbejde havde 
båret frugt takket være en 
stor hjælpende hånd fra Max 
Petersen, bestyrelsesfor-
mand for Brandtex. Virksom-
heden havde nemlig købt 
ejendommen Nordlundvej 87 
alene med det formål at stille 
den kvit og frit til rådighed for 
den kommende golfklub.
Herefter tog tingene fart og 
allerede den 22. august blev 
der holdt åbent hus på ejen-
dommen og den 27. august 
var der stiftende generalfor-
samling i Brande Golfklub.
Ved generalforsamlingen i 
november samme år kunne 
golfklubben mønstre 130 
medlemmer, kun halvdelen af 
det, der skulle til for at få øko-
nomien til at løbe rundt, som 
formand for arbejdsgruppen, 
Benny Larsen udtrykte det.
Årskontingentet for ægtepar 
blev sat til 3.500 kr., hertil 
kom et indskud på 3.700 kr.

Den 1. maj 1994 var Brande 
Golfklub med Kurt Bach som 
klubbens første formand, en 
realitet og medlemmerne 
kunne nu boltre sig på en 
6-hullers par 3 bane og 
lørdag den 27. april 1996 
kunne klubben fejre indviel-
sen af de først 9 huller.
Senere købte Max Petersen 
også nabogården med hen-
blik på anlæggelse af yderli-
gere 9 huller, så man kunne 
få en ”rigtig” golfbane. Den 
blev indviet den 30. april 1999 
med 200 medlemmer.

Tre klubhuse
Med til historien hører også, 
at en gammel stråtækt idyl 
fungerede som klubhus frem 
til forsommeren 1997, hvor 
en pavillon, der tidligere 
havde været tilknyttet Vejle 
Sygehus, takket være frivillig 
arbejdskraft blev flyttet til klub-
bens arealer og i en årrække 
fungerede som klubhus. Det 
fungerede som sådan frem til 

den 25. april 2009, hvor klub-
ben, med et medlemstal på 
750, kunne fejre indvielsen 
af det 860 kvadratmeter store 
og indbydende klubhus, som 
siden har været til stor glæde 
for klubbens medlemmer og 
de mange gæster, som hvert 
år lader sig friste af banens 
flotte fairways.

I dag har klubben cirka 800 
fuldtidsmedlemmer.

Fond står bag
Gennem årene har Anna og 
Aage Petersens Fond som 
investor bekostet såvel køb 
af jorden, anlæggelse af 
banerne og senest opførel-
sen af klubhuset. Det hele 

ejes fortsat af fonden og 
Brande Golfklub lejer sig ind.
-Hvis fonden ikke havde taget 
dette initiativ, er jeg stærkt i 
tvivl om, Brande nogensinde 
havde fået sin golfbane, siger 
Kurt Bach, tidligere formand i 
klubben gennem 19 år.

20 år

Brande Golfklub


