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Beretning for Brande Golfklub 2016 
 

Når vi ser tilbage på 2016, har Brande Golfklub haft endnu et år med rigtig mange gode aktiviteter. 

 

Klubmesterskaber og hulspilsmesterskaber 
Vi afholdt vores klubmesterskaber d. 17.-18. sept. og fundet vinderne af hulspilsmesterskabet d. 21. aug. 

 

Klubmestre 2016: 

 

Juniorpiger  

 
Cecilie Ludvigsen (150 slag) 

Damer 

  
Anne-Mette McKeith Sørensen (181 slag) 

Veteran - damer 

 
Jonna Daugaard (179 slag) 

Juniordrenge 

 

Ingen deltagere 

Herrer 

 
Kasper Housted (228 slag) 

Midage herrer 

 
Anders Quist Hermann (158 slag) 

Old Boys 

 
Charles Gjørup (163 slag) 

Veteran - herrer 

 
Bent Christensen (171 slag) 

Mikro - par 3 Villads Arvad Dall 

 

 

   

 

  

Vindere af hulspilsturneringen: 

 

Damer 

 

Olivia Mikkelsen, Resultat: 6&4  
Runner up: Kirsten Storm  

Herrer Kasper Housted, Resultat: 3&1  
Runner up: Claus Thorn  
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Hole in one 2016 
Nogle golfspillere oplever suset i maven, når de ser, at den lille golfbold ryger i hul i første slag. I 2016 

havde vi 4 personer, som oplevede dette på vores bane.  

 

Det drejer sig om følgende:  

ÅR NAVN HUL 

2016 Lis Thomsen, Brande GK 18 

  Jacob Jensen, Kalø Golf Club 18 

  Steen B. Jensen, Brande GK   3 

  Jens Thorning, Brande GK 13 
 

 
Turneringer i klubben 
13 turneringer med i alt 800 deltagere - et gennemsnit på 62 deltagere pr. turnering. 

  

 2 gange »Golf med en ikke-golfer«, som hører under Begynderafdelingen samt 

 1 HandiGolf-turnering, som hører under HandiGolf-afdelingen.  

 

Deltager antallet svarer næsten til 2015, hvis vi ser bort fra turneringen »Sving-Kommunen-Sammen«, som i 

2016 blev afholdt i Ikast. 

 

Turneringer afvikles ikke af sig selv. Det kræver planlægning, koordinering og kontakt til sponsorerne. 

Tak til alle jer, der gør et fantastisk godt stykke arbejde. Et arbejde som gør det muligt for os at afvikle alle 

disse turneringer til stor glæde for alle deltagerne. 

 

Faste udvalg i Brande Golfklub 
Ud over turneringsudvalget, som sørger for afviklingen af vores turneringer, består Brande Golfklub også af 

en del andre faste udvalg. 

 

Sponsorudvalg  
Vi samarbejder med ca. 90 forretninger og virksomheder, og i runde tal er 13 af dem turneringssponsorer. 

En af sponsorudvalgets opgaver er at finde sponsorer til turneringer.  

Derudover er der fokus på forskellige former for indtægtsgivende virksomhed for golfklubben - bl.a. 

Company Days. 

 

Sponsorindtægter for ca. 260.000 kr. i 2016. Derudover en indtægt fra Bravo Tours på 7.700 kr. - et flot 

resultat. Vi har flere trofaste sponsorer, og det skal vi huske at sætte pris på. Samtidig skal vi sørge for, at de 

får modydelser og gerne lidt mere, end de forventer.  
I 2017 arbejdes på ny sammensætning af sponsorpakkerne hvor der bla. vil være fokus på kobling til 

erhvervsklubben EBGK 

 

 

Begynderudvalget  
Vores begynderudvalg er et af de udvalg, som gør et stort arbejde for at få nye golfspillere og dermed også 

nye medlemmer i klubben. Det er her, vi alle skal være med til at støtte op og sikre, at nybegynderne får en 

så god oplevelse, at de efter at have fået »Golfkørekortet« også ønsker at blive medlem af Brande Golfklub. 

 

Der har været tilmeldt 26 prøvemedlemmer. 24 har indmeldt sig som fuldtidsmedlemmer. 

 

Der har været et fint fremmøde til onsdagsmatcherne, men der er plads til flere. 

 



 

Side 4 af 11 
 

Både begynderudvalget og bestyrelsen ser gerne, at flere medlemmer tilmelder sig onsdagsmatcherne for på 

den måde at få skabt gode relationer på tværs i klubben. De skal føler sig godt modtaget, og have en god 

information om klubben, spillet, reglerne og etikken og derved beholder lysten til at spille golf i Brande 

Golfklub. 

 

Begynderudvalget var i 2016 tovholder på »Spil golf med en ikke golfer«. Derudover er begynderudvalget 

en vigtig del af arrangementet Golfens Dag. 

Baneudvalget 
Det er alt afgørende, at Brande Golfklubs bane fremstår godt og skaber glæde for vores egne medlemmer 

samt for de gæster, som besøger banen. En af de måder Baneudvalget arbejder på for at sikre dette, sker ved 

udarbejdelse af konkrete arbejdsplaner.  

Der er fortsat forbedringspotentialer, men det er vores oplevelse, at vi er på rette vej. Så også i sæson 2017 

vil baneudvalget og vores greenkeepere arbejde målrettet med dette. 

 

Vi har flere gange i løbet af sæsonen modtaget rosende ord om standarden på banen, og dette image ønsker 

vi at bibeholde og forbedre. Stor tak til hele baneudvalget og greenkeeperstaben. 

Også en stor tak til de medlemmer som stillede op til oprydning og deltager i vedligeholdelsen af banen i 

løbet af hele sæsonen. 

 

  

Baneservice  

Vi har et godt baneservice-team til at varetage opgaverne i weekender og på søn-/helligdage, samt på 

hverdagene. 

Det er vigtigt, at teamet fungere gode og har en god dialog med vores medlemmer og vores gæster.  

 

Der er behov for en gruppe af en vis størrelse for at dække bemandingen. Derfor vil bestyrelsen gerne 

opfordre jer - der har lyst - til at tilmelde sig teamet. Jo flere der er med i vores baneservice-teams, desto 

færre »vagter« er der til den enkelte, fordelt hen over året.  

 
 

Handicap 
Et mindre - næsten usynligt - udvalg er vores handicapudvalg, som bare fungerer i det daglige, og som bl.a. 

sikrer, at der udføres en årsrevision. 

Opfordrer medlemmerne til at indberette scores via GolfBox. 

 

 

Elite 
Vores herre-elitehold spillede i 2016 i Kvalifikationsrækken. Herrerne sluttede på en 2. plads, hvilket 

betyder, at de rykker op i 5. division, som er en nyoprettet række fra 2017.  

Og for første gang i klubbens historie har vi også et damehold med. Damerne endte på en flot 2. plads i deres 

række.  

 

Med ny PRO i klubben - Jesper Kjeldsen - var der i 2016 fokus på strukturen omkring holdene og på det 

træningsmiljø, som vi ønskede at etablere i Brande Golfklub. Når vi ser tilbage på 2016, glæder vi os over 

det aktivitetsniveau, der er skabt i klubben. 

 

Eliteudvalget og bestyrelsen vil gerne opfordre til, at flere af klubbens medlemmer går med rundt på banen 

til DGU-turneringerne for at bakke op om klubbens hold.  
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Juniorer  
I 2016 har vi haft 17 mikro spillere og juniorer samt 18 ynglinge spillere. 

Juniortræningen har i år været fordelt på to dage (torsdag og lørdag). For at sikre en god kvalitet i træningen 

er den foregået aldersopdelt. Det har givet et større og bedre sammenhold juniorerne imellem - med vores 

store aldersspredning taget i betragtning.  

 

Flere af vores juniorer har i år været repræsenteret på både herre- og dameeliteholdet, hvor de har været en 

betydende faktor for, at herreholdet rykkede op i 5. division, og damerne fik en flot 2. plads i deres række.  

 

Aktiviteter sammen med Åskov og Give Golfklubs juniorafdeling 

- Sommer camp 

 

Aktiviteter i Klub i klub 
»Klubberne i klubben« viser et godt billede af den alsidighed, som golf og dermed også et godt billede af 

hvad Brande Golfklub kan tilbyde. 

Brande Golfklub indeholder aktiviteter for alle aldersgrupper - lige fra vores juniorer på 6 år og til de modne 

80+. 

 

Fantastisk sport, hvor det er muligt at gennemføre turneringer og matcher, hvor alle kan spille mod alle. 

 

Ladies og Mens Section  
Fortsætter deres tirsdags- og torsdagsmatcher. De har haft masser af aktiviteter i 2016. 

 

I Ladies Section har der i 2016 været 45 medlemmer.   

 

Der spille i en A,B og C række – så der er plads til alle op til handicap 54. 

 

Årets udflugt gik til Viborg og weekendturen til Hjarbæk Fjord Golfklub. 

Traditionen tro samles der ind til Kræftens Bekæmpelse via matchen Pink Cup. I 2016 blev der indsamlet 

17.000,- kr. 

 

I Mens Section har der i 2016 været 59 medlemmer. 

I 2016 blev der spillet i en A og B række.  

Men fra 2017 etableres en C række (hyggerække), så alle op til handicap 54 kan deltage. 

 

I maj måned var der 22 spillere i Tyskland på Gut Apeldörs fantastiske golfanlæg. Turen blev så stor en 

succes, så der i 2017 igen bliver der arrangeret en udenlandstur. 

 

Der er plads til flere både i Ladies Section og Mens Section - så tøv ikke - tag endelig kontakt til 

formændene i udvalgene for yderligere informationer. 

 

Seniorklubben  
Seniorklubben har i 2016 haft 131 medlemmer. Klubben har både en 9-hullers og en 18-hullers afdeling. 

 

• Fællesfrokost i Brande med 76 deltagere  

• 2 udflugter med 75 deltagere i hver  

• 2 dages tur med 39 deltagere  

• Grill-arrangement i Brande med 64 deltagere  

• Julefrokost / generalforsamling med 96 deltagere  

Derudover er der fællesspisning den sidste onsdag i hver måned. En klub med stor aktivitet til glæde for alle 

medlemmerne og som holder sig i gang hele året. 
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Erhvervsklubben 
Erhvervsklubben EBGK har ca. 30 medlemmer og er et godt aktiv for Brande Golfklub. 

Vi er meget glade for samarbejdet med Erhvervsklubben og for de aktiviteter, som gennemføres.  

 

Erhvervsklubbens vision indeholder en klar målsætning om at skabe et levende, engageret og givende forum 

- motiveret omkring medlemmernes passion for golf. Skulle I ønske - eller har I kendskab til nogle 

erhvervsdrivende, som ønsker at blive en del af dette netværk, så ret henvendelse til Erhvervsklubben. 

Kontakt oplysningerne fremgår af vores hjemmeside. 

 

Ud over denne vision har Erhvervsklubben gennem årene givet forskellige sponsorater til Brande Golfklub. I 

2017 ydes der tilskud til overdækning af driving range.  

 

I 2017 vil der være fokus på at få etableret et tætteres samarbejde mellem bestyrelsen, sponsorudvalget og 

erhvervsklubben. Et af formålene er at kæde aktiviteterne i både klubben og erhvervsklubben tættere 

sammen, så der er flere, der deltager i forskellige aktiviteter. 

 

 

Frivillighedsgrupper 
Det er fantastisk at opleve den entusiasme, som alle frivillige viser i hele sæsonen. Både jer der helt alene 

eller i mindre grupper møder op og udfører et stort arbejde og alle jer, der sidder i de »faste« udvalg.  Alle 

løser I opgaver til gavn og glæde for alle medlemmer i klubben og for klubbens gæster. 

 

Vi kan fortsat godt bruge flere hænder - specielt mangler vi nogle til frivillighedsgruppen »Banen«, som kan 

hjælpe greenkeeperne med div. »småopgaver« - såsom at ordne bunkerkanter, klippe rundt om træerne og 

buske, vedligeholde stier m.m. Alt sammen vil det være med til at frigive timer til Lars og hans stab til pleje 

af det allervæsentligste - nemlig selve golfbanen. 

Og selvom man melder sig som frivillig, er man ikke bundet af at skulle stå til rådighed »nat og dag«. Man 

kommer på en kontaktliste, som formanden bruger, når der mangler et par mand til en opgave. Man binder 

sig altså kun til det, man selv har tid og lyst til. En eller to gange i løbet af sæsonen er bedre en slet ingen. 

Vil du gerne give en hånd med, så kontakt Charles Gjørup, hvor I sammen kan finde ud af, hvor du bedst kan 

bidrage. 

 

Tak til alle frivillige 
Tak til alle frivillige, som er en del af bestyrelserne i »Klub i klubben«. I lægger energi i at få denne del til at 

fungere til glæde for rigtig mange medlemmer af Brande Golfklub.  

 

Ligeledes en særlig tak til Gunnar Julsgaard, som igennem flere år har været en del af sponsorudvalget og de 

sidste år formand for udvalget. 

 

Café 19 
Café 19 havde igen i 2016 stor aktivitet. 

Åbningstiderne er udvidet og reguleret ift. antal besøgende. 

Der er i 2017 etableret bedre køle- og frysefaciliteter i køkkenet. 

 

Der er fortsat plads til øget aktivitet i Café 19. Bestyrelsen ønsker, at der fortsættes med at udbygge 

aktiviteterne i Café 19. Vi håber, at flere virksomheder i 2017 vil afholde dagsmøder hos os. Vi håber også, 

at medlemmer og andre vil benytte faciliteterne til hyggelige sammenkomster, og at I som medlemmer og 

vores mange gæster fortsat i 2017 vil benytte faciliteterne i Café 19 efter en runde golf. 

 

Der arbejdes på yderligere aktiviteter - det kunne være foredrag, øl- og whisky-smagning. Så hvis der er 

nogle af jer, som kunne tænke sig at være med i et aktivitetsudvalg, vil jeg meget gerne høre fra jer. 
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Der er etablering af en hjælpegruppe til Café 19. Giv besked til Karin hvis I gerne vil give en hånd med eller 

tilmeld jer via Facebook gruppen Café 19 

 

 
 

Nyt i 2016  

I 2016 blev der etableret to nye lynskure - et ved hul 2 / 4 og et ved hul 12 / 13. 

 

Dansk Naturfredningsforening har klaget over placeringen ved hul 2 / 4 pga. en gravhøj. - Vi har ikke 

modtaget svar på klagen. 

Derudover er der sat lynafleder på pavillonen ved hul 8. 

 

Beklædning til skurene er sponsoreret af Superwood 

Der er modtaget et økonomisk tilskud fra baneejer, og som bestyrelsen har valgt at bruge på etablering af 

lynskurene. 

 

Der blev anskaffet 4 nye golfbiler, som er leaset over en 4-årig periode. 
 

Økonomi 
Kirsten Egelund Pedersen vil komme ind på økonomien ved gennemgang af regnskabet. 

 

Men det alle golfklubber »kæmper« lidt med, er at få flere medlemmer, da medlemstallet er en afgørende 

faktor for økonomien i en golfklub. 

 

Medlemsudvikling 
Vi er i Brande Golfklub 541 fuldtidsbetalende medlemmer og 70 passive medlemmer. 

 

DGU har pr. den 30. september 2016 offentliggjort, at medlemstallet er 151.139 personer, en fremgang på 

223 medlemmer i forhold til året før. 

 

DGU har opgjort, at hver klub i Danmark i gennemsnit har 795 aktive og 72 passive medlemmer. Det er en 

stigning på 1 aktiv (0,1 %) pr. klub i forhold til 2015 

 

I Brande Golfklub er vi ved udgangen af 2016 på minus 17 fuldtidsmedlem ift. registreringen ved udgangen 

af 2015. 

  

Medlemstallet i Brande Golfklub skal stige. Det vil være et stort aktiv, hvis vi i Brande Golfklub kunne øge 

medlemstallet, så vi kommer nærmere landsgennemsnittet. 

 

Derfor har vi også brug for, at alle medlemmer byder ind med gode konstruktive forslag, som gør, at vi er en 

attraktiv klub, som kan tiltrække og fastholde golfspillere - såvel garvede, som nybegyndere. 

 

I februar i år har bestyrelsen afholdt et dagsseminar med fokus på rekruttering og fastholdelse. 

Der sættes forskellige tiltag i gang, men vi har brug for, at dette bliver et fælles projekt for alle medlemmer. 

Mere om disse tiltag - der har fokus - senere. 
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Hvis vi lige kort går tilbage til udviklingen i medlemstallet, er her en statistik over udviklingen i 

medlemstallet i Brande Golfklub gennem de seneste 6 år:  

 

Kategori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Udvikling 

fra 2015 til 

2016 

Senior 513 528 517 513 508 506 -2 

Ynglinge 18 - 25 23 30 18 17 24 18 -6 

Junior  57 37 30 27 26 17 -9 

Fleksmedlemmer 28 59 82 87 79 58 -21 

        

Long Distance- 

medlemmer 

50 41 30 18 20 12 -8 

Udlandsmedlemmer 6 6 10 7 8 8 0 

Naboaftaler Ikast 

(Herning stoppet i 

2013) 

131 166 134 13 6 3 -3 

Passive medlemmer   99 83 78 70 -8 

 

Greenfeeudvikling 
En anden vigtig faktor for økonomien i klubben er antal greenfee gæster. 

Vi har i 2016 haft 11.300 greenfee gæster. 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Udvikling i greenfee  5618 6134 7503 8419 11300 

 

Heraf ca. 8400 greenfee gæster via vores fritspilsordninger ”Firkløver og +Golf” 

 

Samarbejdsaftaler 2016 
Firkløver 

Et medlemskab koster 800 kr., heraf går de 200 kr. som administrationsgebyr til den klub, som tegner 

medlemskabet. De resterende 600 kr. anbringes i en pulje, som derefter fordeles efter antal spillede runder på 

de enkelte baner. 

 

+Golf 

Et medlemskab koster 600 kr., heraf går de 100 kr. som administrationsgebyr til den klub, som tegner 

medlemsskabet. De resterende 500 kr. anbringes i en pulje, som derefter fordeles efter antal spillede runder 

på de enkelte baner. 

 

Årstal 2014 2015 2016 

Antal solgte Firkløver i 

BGK 

93 137 173 

Antal solgte +Golf i BGK  15 62 

 

Der er samlet solgt 1458 Firkløver medlemskaber i 2016, og der er gået i alt  17180 runder - heraf er de 7400 

er gået i Brande Golfklub. 

 

 

Årstal 2014 2015 2016 

Indtægt Firkløver 286.000 330.994 414.000 

Indtægter +Golf   33.000 
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Samarbejdsaftaler for 2017 
Vi fortsætter i Firkløverordningen i 2017, hvor følgende klubber er med i ordningen.  

Birkemose Golf Club 

Brande Golfklub 

Dejbjerg Golf Klub 

Give Golfklub 

Herning Golf Klub 

Jelling Golfklub 

Kellers Park Golf Club 

Åskov Golfklub 

Karensperioden på 12 mdr. er ophørt. Det betyder, at alle spillere kan skifte klub og købe firkløver fra første 

dag. 

 

+Golf aftalen nedlægges og erstattes med MidtVestGolf  

Et samarbejde mellem Brande Golfklub, Ikast Golf Klub og Trehøje Golfklub, hvor alle fuldtidsmedlemmer 

kan erhverve sig fri spilleret i alle tre klubber. 

 

Ud over Fritspilsordningerne er der samarbejdsaftaler med følgende klubber:  

Birkemose Golf Club 

Give Golfklub 

Herning Golf Klub 

Ikast Golfklub  

Jelling Golfklub 

Trehøje Golfklub 

Tullamore Golf Club 

Åskov Golfklub 

 

Samarbejdsaftalen giver seniorspillere fra de nævnte klubber en greenfee-rabat på 100 kr.  

Juniorerne fra de nævnte klubber får en greenfee-rabat på 50 kr.  
 

Medlemsmøde den 11. maj 2016 
48 medlemmer var mødt op til en aften med drøftelse og input, som gør det attraktivt at være medlem af 

Brande Golfklub. Der blev drøftet samarbejdsaftaler og input, som gør det attraktivt at blive eller forblive 

medlem af Brande Golfklub. Formålet var at komme med ideer til bestyrelsen. - Ideer, som skal være med til 

at gøre Brande Golfklub attraktiv. Nogle af de tiltag bliver der arbejdet med ift. sæson 2017 

 

På vej mod sæson 2017 
 

Der rettes ekstra fokus på:  

 Etableringen af en større mikro-/junior-afdeling 

 Rekruttering af nye medlemmer 

 Fastholdelse af nybegyndere - sammenhængskraft til Klub i Klub 

 Fastholdelse af nuværende medlemmer - sammenhængskraft til Klub i Klub 

 Brug af sociale medier 

 Sponsoraftalerne og medlemskab af Erhvervsklubben EBGK 

 Overdækning af driving range 

 Der kommer 3 længder på banen - disse vil erstatte de nuværende røde og gule teesteder 

o 3600 meter 

o 4800 meter 

o 5700 meter 

 Udarbejdelse af baneguide undersøges 

 Hovedtrappen reetableres af baneejer 

 Tilmelder os ”Golfspiller i centrum” som også indeholder fokus på nybegyndere 
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OBS på følgende aktiviteter som er planlagt i 2017: 

 Oprydningsdagen den 25. marts 2017 

 Åbent hus den 26. marts 2017 

 Golfens dag den 30. april 2017 

(Golf med en ikke golfer) 

 Match kalenderen for 2017 er tilgængelig på hjemmesiden 
 

Samarbejdet med baneejer 
På egne og hele bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke vores baneejer for samarbejdet i 2016. Vi har haft 

drøftelser om mangt og meget. Altid med det for øje, at vi i Brande skal have en god golfklub, hvor 

medlemmerne samt gæster fra nær og fjern skal have nogle gode oplevelser. 

 

Baneejeren har igennem de senere år gennemført en større renovering af flere huller på banen, og ifm. 

stormen »Bodil« og stormen »Gorm« sikrede ejeren, at de væltede træer blev fjernet.  

 

Baneejer har i 2016 ydet et tilskud til klubdriften på 50.000 kr., Dette valgte bestyrelsen valgte bl.a. at bruge 

på lynskure. 

 

For hele tiden at sikre, at Brande Golfklub har en bane, som er attraktiv - en bane, som gennemgår en 

udvikling, og som sikrer en optimal vedligeholdelse, fastholder bestyrelsen møder med baneejeren i løbet af 

året. Dette sker med en gensidig forventning om, at jævnlige møder vil være med til at skabe merværdi for 

Brande Golfklub. 

 

I 2017 sikrer baneejer, at trappen til klubhuset reetableres for ca. 160.000 kr., så vi får en trappe i god stand. 

Derudover vil klubben også i 2017 modtage et tilskud til klubbens drift på et sted mellem 150.000 - 175.000 

kr. 

  

 

Samarbejdet med alle ansatte 
Der skal også lyde en meget stor tak til alle ansatte i Brande Golfklub. 

 

En tak til Lis for indsatsen på kontoret i 2016. Det er en meget alsidig funktion at være sekretær for Brande 

Golfklub. Du har godt styr på de mange forskelligartede funktioner, som kommer hen over året. Tak for 

fleksibiliteten også ift. driften af Café 19. 

 

En tak til vores chefgreenkeeper Lars og hans stab for det arbejde, der er udført i det forgangne år. Også en 

tak til baneudvalget for jeres arbejdsindsats og til det frivillighedskorps, som har støttet op omkring drift og 

vedligeholdelse af banen. Som tidligere nævnt har vores bane stået flot i sæson 2016. 

 

En tak til Karin og hele hendes stab for den indsats, der er ydet i 2016. Det er altid en fornøjelse at møde ind 

i Café 19. Servicen og maden er i topklasse, hvilket også tilkendegives af vores egne medlemmer og af vores 

mange gæster.  

 

Et tak til Jesper for samarbejdet i 2016. Jesper har haft det første år som PRO i Brande Golfklub.  

Det er lykkedes dig at tilbyde den træning, som var efterspurgt fra både elite- og mikro- / juniorafdelingen 

samt fra vores medlemmer.  

 

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med jer alle og ved, at vi sammen nok skal få skabt udvikling og 

fokus på aktiviteter i klubben og dermed skabes fundamentet for golfens glæder. 

 

En stor tak til Ellen Julsgaard, som igen i 2016 har ydet en stor arbejdsindsats for Brande Golfklub ved bl.a. 

udarbejdelse af nyhedsbreve, udarbejdelse af pjecer ol. samt vedligeholdelse af vores hjemmeside.  
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Til mine bestyrelseskollegaer: 

Tak for samarbejdet, tak for drøftelserne, tak for alle diskussionerne i det forgangne år. 

Og fra hele bestyrelsen skal lyde en særlig stor tak til Kirsten, som igennem hele sæsonen yder en helt 

ekstraordinær indsat ift. driften af Brande Golfklub. Det sætter vi alle meget stor pris på.  

 

Med disse ord vil jeg afslutte min beretning og ønske en fortsat god generalforsamling. 


