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Medlemsorientering fra bestyrelsen - August 2021 
 

 

Brande, d. 10. august 2021 

JSK/ej 

 

KÆRE MEDLEMMER!                 

 

Vi håber, I alle har haft en dejlig sommerferie og er klar til mange gode timers golf i 

Brande Golfklub. 

 

Der er sket en del lempelser ift. COVID-19, hvilket langt hen ad vejen giver os flere muligheder for 

at afholde aktiviteter. Men vi skal fortsat huske at tage hensyn til hinanden, og det håber vi, I alle er 

meget opmærksomme på. 

 

Kommende turneringer og klubmesterskaber 

Der er altid meget aktivitet i klubben efter sommerferien, og vi håber, I vil bakke op om de 

forskellige arrangementer.  

• 11. august: PINK CUP - tilmelding afsluttet 

• 13. august: Opstart »Fredagshyggegolf« - slutdato 8. oktober 

 ALLE kan være med. Der spilles 9 huller med løbende start fra kl. 16:00. Tilmelding via GolfBox. 

 Der sluttes af i Café 19 over en kold eller varm drik. 

• 14. august: Paragolf-turnering - tilmelding via GolfBox senest 11. august kl. 18:00 

• 15. august: Finaler i hulspil kl. 12:00 - kig forbi og følg med i finalen 

• 28.-29. august: Klubmesterskaber - tilmelding via GolfBox 

 

Hent app’en unitii 

Bestyrelsen har besluttet, at vi vil benytte app’en unitii til rekruttering af frivillige ifm. de forskellige 

opgaver, som skal løses. 

 

Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at hente denne app ned på jeres mobileenhed og bede om 

medlemskab af Brande Golfklub. Derefter godkender vi jer, og fremadrettet vil der være mulighed 

for at tilmelde sig de opgaver, som skal løses, hvis det passer ind i jeres kalender. 

- Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Carsten Holt på tlf. 3159 2121. 

 

Frivillige til Café 19 

Café 19 har flere arrangementer i efteråret/vinteren. Som hjælp til afvikling af disse mangler vi en 

lille gruppe frivillige, som på skift kan hjælpe til. - De frivilliges opgaver er at hjælpe med servering 

og oprydning. 

 

Vi håber, vi kan få en lille gruppe på 8-10 personer, som Café 19 kan trække på. Har nogle af jer tid 

og lyst til dette, send venligst mail til brandegolfklub@brandegolfklub.dk  

- Vi kontakter jer efterfølgende for at høre, om I har mulighed for at hjælpe til de arrangementer, 

som på nuværende tidspunkt er planlagt. 

 

Hvis I har hentet app’en unitii, så skriv til os, at I gerne vil hjælpe i Café 19. I bliver koblet på 

gruppen, så de kan se, hvilke dage det drejer sig om. Har I tid, kan I koble jer på som hjælper. 
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Donation / Gavebrev 

Som i 2020 har vi udarbejdet et gavebrev i 2021. Alle - ikke blot medlemmer - kan yde et bidrag til 

Brande Golfklub og få fradrag for dette. - Hvis det lykkes os at indsamle 200 kr. fra min. 100 

forskellige givere, har vi ligeledes mulighed for at søge om momsfritagelse.  

- Betingelsen er dog, at vi skal have indbetalingerne senest den 30. september 2021.  

 

De indkomne midler går til drift og udvikling af baneanlægget. 

 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi sætter ekstra fokus på at nå målet på 100 givere. 

- Vi håber, mange af jer har lyst til at donere et beløb til klubben. 

 

De tidligere indsamlede midler er bl.a. brugt til indretning af nyt bagrum samt 4 sæt Lounge-møbler 

og blomsterkasser til terrassen. 

 

Velkommen til aktiviteter i golfklubben …! 

 

 

Med venlig hilsen 

BRANDE GOLFKLUB 

På bestyrelsens vegne 

 

Jette Skott Kristensen  

Formand 


