Medlemsorientering fra bestyrelsen - Marts 2021 (2)
Brande, d. 22. marts 2021
JSK/ej
KÆRE MEDLEMMER!
Med baggrund i de seneste Corona-restriktioner (gældende fra dags dato den 22. marts 2021) gør vi
opmærksom på, at forsamlingsloftet hæves fra 25 til 50 personer for udendørs idræt samt fritids- og
foreningsaktiviteter i organiseret regi.
- Men indendørs er anbefalingen fortsat max. 5 personer, hvilket også er gældende i Brande
Golfklubs klubhus. Alle restriktioner ses sidst i nyhedsbrevet.
________________________________________________________________________________
Oprydningsdag den 20. marts 2021
70 frivillige medlemmer mødte lørdag op til oprydnings- og rengøringsdag. Alle havde inden dagen
modtaget besked om, hvor de skulle møde ind for at sikre, at forsamlingsantallet blev overholdt.
Der blev leveret en fantastisk indsats af alle. Så det er en rigtig glad greenkeeper og bestyrelse, der
kan se tilbage på en dag, hvor der virkeligt skete noget - både i klubhuset og ude på banen.
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Der skal lyde en KÆMPE stor tak til alle, som mødte op på oprydningsdagen. Som tak for indsatsen
blev der serveret sandwich og drikkevarer.
Også en stor tak til jer, som - før oprydningsdagen - har gennemført forud aftalte opgaver.
DET ER FANTASTISK, at vi kan samle en flok energiske medlemmer, som vil yde nogle timer i
klubben til gavn og glæde for alle medlemmer og vores gæster.

Rengøringsassistent til klubhuset
Med tiltrædelse den 1. april 2021 søges en rengøringsassistent til en 9 timers stilling i Brande
Golfklubs klubhus. De 9 timer fordeles på hverdage.
- Det er et tidsbegrænset ansættelsesforhold frem til og med den 30. september 2021.
- Arbejdet omfatter rengøring af gulve på gangarealer og i Café 19 samt rengøring af toiletter.
Har du lyst til dette job i Brande Golfklub, hører vi gerne fra dig. Eller du kender måske et emne, vi
kan kontakte?
Yderligere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Jette Skott Kristensen på tlf. 2169 5001 eller Kirsten Egelund Pedersen på tlf. 2144 3056.

Påsken 2021
Påsken står for døren, og vi håber, at rigtig mange af jer vil booke tid på golfbanen og nyde nogle
dejlige stunder i den smukke natur og friske luft.
På nuværende tidspunkt ved vi ikke, om det bliver muligt at åbne Café 19 helt eller delvist. Så indtil
videre er Café 19 lukket, men kommer der ændringer i restriktionerne, vil I blive informeret.

Med venlig hilsen
BRANDE GOLFKLUB
På bestyrelsens vegne
Jette Skott Kristensen
Formand

PS! Corona-restriktioner pr. 22. marts 2021 ses nedenfor.
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KÆRE MEDLEMMER!
Med baggrund i de seneste Corona-restriktioner (gældende fra dags dato den 22. marts 2021) gør vi
opmærksom på, at forsamlingsloftet hæves fra 25 til 50 personer for udendørs idræt samt fritids- og
foreningsaktiviteter i organiseret regi. - Indendørs er anbefalingen fortsat max. 5 personer.
DGU’s anbefalinger pr. 22. marts 2021 kan læses her.

Nedenstående er gældende for Brande Golfklub:
Klubhus / ProShop
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
• Proshoppens åbningstider kan ses her
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
Formand
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