Medlemsorientering fra bestyrelsen - Marts 2022
Brande, d. 7. marts 2022
JSK/ej
KÆRE MEDLEMMER!
Sæson 2022 står for døren, og vi glæder os til at kunne afholde mange spændende aktiviteter i
Brande Golfklub. - Bestyrelserne i »Klubber i Klubben« og næsten alle udvalg har planlagt den
kommende sæson. Se mere info på www.brandegolfklub.dk
Vi glæder os over, at vi i år kan gennemføre vores åbningsturnering uden nogle former for
restriktioner. - Hjertelig velkommen til jer alle …!
Klargøring til sæson 2022
Som sædvanlig afholder vi en oprydningsdag, hvor vi klargør banen, klubhuset, terrassen mv. til den
nye sæson. Det er bl.a. opgaver som beskæring af buske, stubfræsning, rengøring af sponsorskilte
og bænke. Oprydning og klargøring i klubhuset og på terrassen.
Oprydningsdagen er lørdag den 19. marts 2022 kl. 09.00 - 12.00
Vi har brug for rigtig MANGE frivillige, så tilmeld dig til dagen via GolfBox. Som tak for hjælpen
slutter vi af med en gang suppe i Café 19. - Se i øvrigt tidligere i dag udsendte info.
Frivillighedsteams
Vi har flere frivillighedsteams i klubben, og har du lyst til at være en del af et team, kan du tilmelde
dig via tilmeldingen til oprydningsdagen, eller du kan tage kontakt til Kirsten Egelund Pedersen på
tlf. 2144 3056.
Café 19 åbner den 1. april
Jakob Gasbjerg Hjulmand er startet i Café 19 den 1. marts 2022. Han vil i løbet af marts måned gøre
klar til sæson-åbningen den 1. april 2022.
Indtil åbningen vil Jakob noget af tiden befinde sig i klubhuset, og der vil være enkelte dage, hvor
han kan tilbyde forplejning. Så kig ind i Café 19 og hils på Jakob - måske er du heldig, at der lige
den dag er mulighed for forplejning. - Vi håber, I alle vil tage rigtig godt imod Jakob.
Fra den 1. april vil åbningstiderne være følgende:
Mandag
kl. 12.00 - 21.30
Tirsdag
kl. 12.00 - 21.30
Onsdag
kl. 13.00 - 21.30
Torsdag
kl. 13.00 - 21.30
Fredag
kl. 12.00 - 16.30
Lør./søn. kl. 11.00 - 16.30
Helligdage vil følge den ugentlige åbningstid.
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Ligesom i 2021 vil vi også i år følge omsætningen nøje i Café 19. Omsætningen vil danne grundlag
for åbningstiderne. Men vi håber på stor opbakning, og dermed forventer vi at kunne holde åbent
alle dage og muligvis med udvidelse af åbningstiden.
Åbningshyggematch for medlemmer af Brande Golfklub
Den 3. april er der mulighed for at deltage i den første turnering i sæson 2022.
• Vi starter kl. 8.30 med flaghejsning og breefing samt en »lille én« til halsen.
• Deltagerpris er 200 kr. (turneringsfee inkl. forplejning).
• Tilmelding og betaling sker via GolfBox.
• Forventet samlet spisning kl. 13.30.
• Der er mulighed for at invitere en gæst med til spisningen til 140 kroner.
Vi håber, I har lyst til at være med til at »slå« sæsonen i gang.
- Turneringsplanen 2022 er under udarbejdelse og bliver offentliggjort, så snart den er på plads.
Nye golfspillere
Der er plads til mange flere glade golfspillere i Brande Golfklub. Det være sig både nye golfspillere,
som skal gennem et begynderforløb og etablerede golfspillere, som gerne vil være medlem af vores
fantastiske klub. Alle er velkomne - vi har meget at byde på.
- Vi beder derfor alle medlemmer om at være behjælpelige med at hverve nye medlemmer.
Tjek hjemmesiden www.brandegolfklub.dk, hvor der findes info om et begynderforløb under fanen
KLUBBEN/Begynder samt vores »Klubber i Klubben«.
Rengøringsassistent til klubhuset
Med tiltrædelse hurtigst muligt søges en rengøringsassistent til en 9 timers stilling i Brande
Golfklubs klubhus. - Efter aftale fordeles timerne på hverdage.
Hvis der viser sig flere, som kunne være interesserede i at dele stillingen mellem sig, vil dette
absolut være en mulighed.
- 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 har du kendskab til en, som
kunne tænke sig jobbet, vil vi gerne opfordre til at kontakte vedkommende, så vi kan få skabt en
kontakt.
Yderligere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Jette Skott Kristensen på tlf. 2169 5001 eller kontoret på tlf. 9718 2179.
- Vi ønsker jer alle en rigtig god opstart på sæson 2022 …!

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