Medlemsorientering fra bestyrelsen - Juli 2020 (2)
Brande, d. 09. juli 2020
JSK/ej
KÆRE MEDLEMMER!
Bestyrelsen informerer hermed om de seneste COVID-19-retningslinjer for brug af Brande Golfklub.
Vi gør fortsat opmærksom på, at medlemmerne skal overholde retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne samt forsamlingsforbuddet fra regeringen.
Forsamlingsforbuddet er ændret
ALLE skal være særligt opmærksomme på forsamlingsforbuddet over 100 personer og
holde minimum 1 meters afstand til andre golfspillere.
DET ER VIGITGT, at forsamlingsforbuddet overholdes. Hvis vi politianmeldes, koster det klubben en
bøde - ligesom de enkelte medlemmer, som overtræder forsamlingsforbuddet, vil få en bøde.
Klubhuset er nu helt åbent, og der er fuld adgang til omklædningsrum og badefaciliteter.
Kontorets åbningstider kan ses her, og der vil være adgang til ekspedition via glaslugen.
Café 19’s åbningstider kan ses her. - Vær opmærksom på, at der er COVID-19-restriktioner.
Lokalet er indrettet, så det overholder de beskrevne restriktioner. Der må ikke flyttes rundt på borde
og stole.
Det samme er gældende for terrassen:
Her er borde og stole placeret, så vi overholder forsamlingsforbuddet og afstandskravet. Der må ikke
flyttes rundt på borde og stole.
Alle medlemmer og gæster skal vise hensyn til medarbejderstaben og frivillige. Alle skal
følge anvisninger fra medarbejderne i Brande Golfklub.
Træningsfaciliteter
Træningsfaciliteterne kan frit benyttes. Hver enkelt skal være OBS! på afstanden til andre golfspillere
og på forsamlingsforbuddet
Anbefalinger til den enkelte golfspiller
1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
2. Hold den anbefalede afstand på 1 meter til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres
anvisninger.
3. Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere.
4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort.
Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.
6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter, som berøres af mange
personer.
7. For »personer i øget risikogruppen« har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger. Læs mere her.
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Klubber i Klubben
Det er formanden for den enkelte Klub i Klubben, der er ansvarlig for - og som skal være særlig
opmærksom på - at forsamlingsforbuddet på 100 personer overholdes.
Gunstart kan øge risikoen for brud på forsamlingsforbuddet, både i forbindelse med ankomst,
opvarmning og afslutning af en turnering. Registrering af scores kan eventuelt foregå online, så
fysiske scorekort ikke cirkulerer mellem spiller, markør og turneringsledelse.
Evakueringsplan i tilfælde af tordenvejr
Hvis spillet indstilles på grund af tordenvejr, skal alle spillere forlade banen. - Der forefindes tre
lynskure, som kan benyttes (hul 4, 8 og 12). Vær OBS! på ikke at stå for tæt og aldrig ansigt mod
ansigt. - Hvis der samles mange i klubhuset, skal afstandskravet på 1 meter overholdes.
Forsamlingsforbuddet på max. 100 personer skal samtidig overholdes. Bestyrelsen opfordrer
spillerne til at forlade golfanlægget.
I ønskes alle en rigtig god sommer og pas rigtig godt på hinanden …!
Med venlig hilsen
BRANDE GOLFKLUB
På hele bestyrelsens vegne
Jette Skott Kristensen
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