
Siden dag 1 har 
frivilligheden været en 
bærende kraft i Brande 
Golfklub, men med en 
stram økonomi er der 
behov for, at endnu 
flere frivillige giver en 
hjælpende hånd.

Af Erik Lauritzen

-Vi har en dejlig bane og et 
flot klubhus, men vi mang-
ler frivillige hænder til lige at 
sætte prikken over i’et. Derfor 
etablerer Brande Golfklub nu 
et frivilligt korps bestående af 
en række grupper, hvor opga-
verne bliver fordelt af en tov-
holder, forklarer Jette Skott 
Kristensen, der afløste Kurt 
Bach på formandsposten på 
generalforsamlingen i marts 
i år.
Alle, der allerede hjælper til i 
forskellige udvalg, på banen 
og ved baneservice, er selv-
følgelig også en del af det fri-

Der er brug for ekstra frivillige hænder...

villige korps.

Frivillige ”værter”
De opgaver, der er påtænkt 
de frivillige kan f. eks. være 
reparation af tee-steder, 
bunkerkanter, bænke, skilte, 
boldvaskere og afstands-

markeringer. Endelig kan 
det være opstamning og 
fældning af træer og fælles 
oprydningsdage samt hoved-
rengøring i klubhuset og 
renholdelse af parkerings-
pladser og andre udendørs 
arealer.

Klubben vil desuden gerne 
have nogle frivillige til at fun-
gere som ”værter”, der kan 
modtage større grupper af 
gæster og vise dem til rette 
og informere om, hvad banen 
og klubhuset kan byde på. Alt 
sammen for at gæsterne skal 

føle sig hjemme og få en god 
oplevelse i klubben.

Værdiskabende 
netværk
Lykkes det, hvad jeg er over-
bevist om, kan klubbens pro-
fessionelle personale helt og 
holdent koncentrere sig om 
de opgaver, der kræver deres 
faglige ekspertise, siger for-
manden.
I dag har klubben en lang 
række frivillige udvalg, der 
bare fungerer – og de er altid 

parat til at give en hjælpende 
hånd til stor gavn for klubben.
-Men det er også mit indtryk, 
at de mange frivillige herved 
får et godt og værdiskabende 
netværk, som de sætter stor 
pris på. Med et lidt forslidt 
udtryk kan man med rette 
sige, at her er tale om en 
”win-win-dituation”, mener 
Jette Skott Kristensen..
-I det hele taget ønsker vi at 
sende et signal om, at det er 
hyggeligt at være sammen i 
Brande Golfklub.

Ved generalforsamlingen i Brande Golfklub i marts i klubhuset på Nordlundvej i Brande tak-
kede klubbens formand, Kurt Bach af efter 19 år på posten. Rent faktisk har Kurt Bach været 
formand siden klubben blev stiftet. Som tak for hans store indsats for klubben blev han udnævnt 
til klubbens første æresmedlem. En udnævnelse, der blev hilst med stående applaus fra de 
omkring 100 fremmødte medlemmer. Her ses den afgående formand sammen med Jette Skott 
Kristensen, nyvalgt formand for Brande Golfklub.
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