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Frivillighedsarrangement - 23. oktober 2021 kl. 10:00 
 

 

Brande, d. 01. oktober 2021 

KEP/ej 

KÆRE MEDLEMMER!                 

 

Invitation til alle nuværende frivillige og dig, der gerne vil være frivillig fremover! 

Brande Golfklub har fået penge fra DIF og DGI's foreningspulje til at genstarte det sociale liv og til at 

gøre det særligt attraktivt at være medlem i klubben. 

- Derfor er evalueringsmatchen i år udvidet med en invitation til alle, der i 2022 vil være en del af 

det store frivillighedskorps, som holder BGK i gang. 

 

Frivillighedsarrangementets sponsorer er DIF og DGI samt Faxe Kondi v/Royal Unibrew, hvilket 

betyder, at der er rigtig fine præmier til deltagerne i matchen. 

 

Brande Golfklub indbyder hermed alle nuværende frivillige til en hyggelig dag i klubben. Og som 

noget nyt indbyder vi også alle jer, der kan tilbyde at være frivillige i min. 10 timer i sæson 2022 

 

Lørdag den 23. oktober 2021 kl. 10:00 
(Tilmelding skal ske via GolfBox senest onsdag den 20. oktober kl. 17:00). 

 

Hvorfor være frivillig? 

• Du deltager i et fællesskab, og du gør en forskel inden for et område, der interesserer dig. 

• Du gør i høj grad en forskel på klubbens økonomi, omdømme og sociale liv. 

 

Giv din mening til kende ved tilmelding i GolfBox om frivillighed i BGK 

Hvad gør det til noget særligt at være frivillig i Brande Golfklub? Og hvad vil gøre dig ekstra 

interesseret i at være frivillig - hvad tæller her? Kom med 3 bud herpå? 

 

Endelig vil vi gerne vide, om du er frivillig i dag, om du fortsætter i 2022, og hvad du fremover vil 

hjælpe klubben med. 

 

Dagens program er følgende: 

Kl. 10:00 18 hullers match med Gunstart 

Kl. 14:30 Spisning inkl. kaffe 

Kl. 15:00 Info om frivillighed i BGK og status på tilbagemeldinger 

Kl. ? Afslutning og info om et »Surprise-arrangement« i vinterens løb for frivillige i 

 Brande Golfklub 

 

- Vi ses ...! 

 

Med venlig hilsen 

BRANDE GOLFKLUB 

 

Bestyrelsen 


