Medlemsorientering fra bestyrelsen - Februar 2021
Brande, d. 25. februar 2021
JSK/ej
KÆRE MEDLEMMER!
Med de seneste udmeldinger ift. COVID-19 er forsamlingsloftet ændret fra 5 til 25
personer for udendørs sport og derfor også for golfsporten.
DGU skriver følgende:
»Fra på mandag d. 1. marts hæves forsamlingsloftet til 25 personer for udendørs idræt - dvs. også
for golfsporten. Hævning af forsamlingsloftet betyder, at det i højere grad bliver muligt at gennemføre fællestræninger og turneringsaktiviteter i golfklubberne. Alt under hensyntagen til, at der på
intet tidspunkt forsamles mere end 25 personer på et afgrænset område. Dansk Golf Union har
derfor opdateret sine anbefalinger til de danske golfklubber. - Disse kan læses her
Restauranter, caféer og foreningslokaler skal fortsat være lukkede. Proshopper/golfbutikker kan
åbnes igen med skærpede kvadratmeterkrav«.
For Brande Golfklub betyder det, at Proshoppen åbner mandag den 1. marts 2021.
Åbningstider fremgår af thunegolf.com
Opstart 2021
Der arbejdes på at klargøre retningslinjer ift. opstart af fællestræning og øvrige aktiviteter i klubben.
Alt sker selvfølgelig under hensyntagen til restriktionerne.
- Alle skal fortsat overholde afstandskrav mm.
Klubhus
Klubhuset er åbent med adgang til GolfBox-terminal og toiletter, men Café 19 er fortsat lukket.
• Forsamlingsloftet i klubhuset er fortsat på 5 personer
• HUSK at bære mundbind og afspritte hænder, når I går ind i klubhuset/Proshop
Kontor
Kontorets åbningstider er indtil udgangen af marts tirsdage og torsdage kl. 09-13.
Al kontakt bør ske via mail: brandegolfklub@brandegolfklub.dk eller tlf. 9718 2179 lokal 1.
Såfremt det er nødvendigt at møde ind for at tale med kontoret, sker al ekspedition via glaslågen.
- Forbuddet mod adgang til kontoret skal respekteres!
Bagrum
Der skal bæres mundbind i begge bagrum, såfremt der er flere personer end fra egen husstand.
Med venlig hilsen
BRANDE GOLFKLUB
På bestyrelsens vegne
Jette Skott Kristensen
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