Medlemsorientering fra bestyrelsen - Februar 2022
Brande, d. 1. februar 2022
JSK/ej
KÆRE MEDLEMMER!

GODT NYTÅR TIL JER ALLE
Vi håber, I alle er kommet godt ind i det nye år. Bestyrelsen og vores mange udvalg er i fuld gang
med at gøre klar til sæson 2022. Efterhånden som de enkelte udvalg bliver klar med deres årsplaner,
vil I kunne læse om disse på hjemmesiden.
Status på Corona
Fra den 1. februar 2022 er alle restriktioner ift. Corona annulleret. Det betyder, at der ikke længere
skal bæres mundbind eller vises Coronapas, når I færdes i klubhuset.
- Vi vil dog fortsat have sprit stående i klubhuset og opfordrer alle til fortsat at blive hjemme, hvis
man er syg, holde afstand og benytte de opsatte spritstandere.
Udsatte arrangementer
På grund af Corona har vi aflyst og udsat arrangementer. Det drejer sig bl.a. om vores foredrag med
Kurt Leth og vores indendørs puttingmesterskab. Når det nye tidspunkt for disse aktiviteter er planlagt, vil der komme invitation ud til jer.
Generalforsamling
Husk, vi afholder generalforsamling tirsdag den 8. februar 2022 kl. 19:00 i Klubhuset,
Nordlundvej 87, 7330 Brande.
- Tilmelding til generalforsamlingen sker via GolfBox senest mandag den 7. februar 2022 kl. 18:00.
Oprydningsdag
Den årlige oprydningsdag, hvor vi gør banen klar til den kommende sæson, bliver afholdt lørdag
den 19. marts 2022. Vi håber på stor opbakning, og tilmelding sker via GolfBox.
- Som sædvanlig slutter vi af med lidt godt i Café 19.
Åbne turneringer
Planen for de åbne turneringer i 2022 er ved at være på plads. Den vil blive lagt på hjemmesiden,
når de sidste aftaler er indgået. Der åbnes for tilmelding til alle turneringer, når de er offentliggjort i
GolfBox.
Sæson 2022 åbnes med en hyggematch søndag den 3. april 2022. Yderligere informationer om
denne turnering vil I modtage omkring den 1. marts, men sæt allerede nu X i kalenderen til en
hyggelig åbningsmatch.
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Hul 7
I 2021 blev der arbejdet på at gøre de nye teesteder på hul 7 klar til brug. Teestederne har nu fået
den ro, der skal til for at »sætte sig«. Det betyder, at de åbnes den 1. april 2022.
- Der sker ingen handicap-ændring af hullet, hvilket er i tråd med DGU’s regler for området.
Café 19
Fra den 1. marts 2022 har vi ansat Jakob Hjulmand som daglige leder af Café 19.
Jakob er 41 år og bosat i Vejle.
Jakob har beskæftiget sig med flere fagområder gennem årene. Han har en stor
forkærlighed for madlavning og restaurationsbranchen.
- Vi håber, I alle vil tage godt imod Jakob og byde ham velkommen til Café 19.
I kan møde Jakob til generalforsamlingen d. 8. februar, hvor han meget
kort vil præsentere sig selv.
Vi glæder os til at se jer til mange gode timer på vores dejlige bane i Brande.

Med venlig hilsen
BRANDE GOLFKLUB
På bestyrelsens vegne
Jette Skott Kristensen
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