Medlemsorientering fra bestyrelsen - Juli 2020
Brande, d. 03. juli 2020
JSK/ej
KÆRE MEDLEMMER!
Vi er nu kommet godt i gang med sæson 2020. Det er blevet en noget anderledes start på sæsonen
på grund af COVID-19, men stille og roligt får vi gang i alle aktiviteter, og det summer nu af liv i
klubben.
Sommerferien står for døren, og med det følger også aktiviteter i klubben.
Ny Pro
Brande Golfklub har pr. 1. januar 2021 ansat Andreas Thune som PRO-træner. Han kommer fra en
lignende stilling i Åskov Golfklub og Holmsland Klit Golfklub.
Andreas har 11 års erfaring og har tidligere været ansat i hhv. Stensballegaard Golfklub, Varde
Golfklub og senest i Åskov Golfklub og Holmsland Klit Golfklub.
Andreas skal stå for træning af juniorer, begyndere og eliten, men vil også komme til at have en
aktiv rolle i forhold til driften af Brande Golfklub. Han vil indgå i tæt samarbejde med bestyrelsen og
varetage forskellige opgaver i flere udvalg.
Andreas er bosat i Brande og havde sin spæde golfstart i Brande Golfklub for 21 år siden. Vi glæder
os til at byde Andreas velkommen og ser frem til samarbejdet.
25 års jubilæum
Lars Risager kunne den 12. juni 2020 fejre sit 25 års jubilæum i Brande Golfklub. Lars har været
med i hele Brande Golfklubs historie.
- Vi vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til Lars for indsatsen gennem alle årene.
Donation / Gavebrev
Som i 2019 har vi udarbejdet et gavebrev i 2020. Alle kan yde et bidrag til Brande Golfklub og få
fradrag for dette. - Hvis det lykkes os at indsamle 200 kr. fra min. 100 forskellige givere, har vi
ligeledes mulighed for at søge om momsfritagelse.
- Betingelsen er dog, at vi skal have indbetalingerne senest den 30. september 2020.
Vi håber, mange af jer har lyst til at donere et beløb til klubben. De indsamlede midler i 2020 vil
blive brugt på udvikling af banen.
Gavebreve findes i klubhuset og på vores hjemmeside - klik her for flere informationer.
Det indsamlede beløb i 2019 var afsat til forskønnelse af terrassen. På grund af COVID-19 satte
bestyrelsen dette i bero. - Det tager vi nu op igen og arbejder videre med.
Kontingentopkrævning 2. halvår 2020
Der har i forbindelse med udsendelse af kontingentopkrævningen for 2. halvår 2020 været en fejl i
forhold til PBS. Dette betyder desværre, at opkrævningen ikke sker automatisk for alle jer, der er
tilmeldt PBS. - Alle medlemmer vil denne gang modtage et fysisk brev, hvori der er vedlagt et FIindbetalingskort, som skal benyttes ved betalingen.
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Ved næste opkrævning sker betalingen igen automatisk for alle, der er tilmeldt PBS. - Er der
spørgsmål i forhold til dette, er I velkomne til at kontakte kontoret på 9718 2179 lokal nr. 1.
Åbningstider kan ses på hjemmesiden. - Vi beklager meget, de udfordringer dette medfører for jer.
Sommergolf i uge 29
I hele uge 29 tilbydes feriegolf, hvor gæster kan spille for kun 50 kr. i greenfee. Vi håber, rigtig
mange vil tage en runde på banen og slutte af i Café 19.
- Vi opfordrer medlemmer til at invitere gæster med på banen.
Turneringer
Vi kan nu afholde
• 11. og 12. juli:
• 19. juli:
• 1. august:
• 4. august:

vores turneringer, og følgende er planlagt i juli og august 2020:
»Slaget om Brande« (2-dages single-turnering)
GolfTyskland.dk Trophy 2020
WineN’Fun (sponsor: Søren Rasmussen)
Pink Cup v/Kræftens Bekæmpelse og Ladies Section
(hele overskuddet fra turneringen går til Kræftens bekæmpelse)
• 8. august:
Paragolf-turnering for både handicappede og ikke-handicappede
(en livsbekræftende oplevelse)
OBS! Alle ovennævnte turneringer er åbne for alle (max. HCP 54 - GolfTyskland dog max. HCP 36).
- Se yderligere info i GolfBox.
Hulspilsturnering
Finalerne i hulspil afholdes søndag den 23. august. Har du ikke noget særligt for denne dag - så kig
forbi og følg hulspilsfinalisterne.
Klubmesterskaber
I weekenden 29. og 30. august afholder vi klubmesterskaber. Her vil vi opfordre medlemmerne til at
tilmelde sig eller kigge forbi og følge spillerne rundt på banen.
Begyndere
I år er der planlagt flere tidspunkter, hvor begyndere kan starte på golf. - Dette håber vi giver så
meget fleksibilitet, at vi kan få flere nybegyndere i gang med at tage »Golfkørekortet«.
Begynderudvalget har i samarbejde med vores PRO Jesper S. Kjeldsen planlagt et rigtigt godt og
smidigt forløb.
Så tøv ikke med at tage fat i familie, venner og naboer. - Fortæl dem om vores tilbud.
Begynderforløbet er gratis, og man kan låne udstyr, så der er ingen udgifter forbundet
med at gennemgå begynderforløbet.
Golfspilleren i Centrum
Der udsendes spørgeskema vedr. »Golfspilleren i Centrum« den 21. juli 2020. Vi forventer, at ca.
50% af medlemmerne modtager dette. - Vi vil gerne opfordre alle, som modtager dette, om at svare
på spørgeskemaet. Bestyrelsen følger op på besvarelserne og inddrager disse i fremtidige
beslutninger om drift af golfklubben.
- Så benyt lejligheden til både ros og ris samt gode idéer.
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Banen - ændringer på hul 7
Man har uden tvivl bemærket, at der sker noget på hul 7. Det indledende arbejde på at flytte teestederne er begyndt. Præcist hvornår de nye tee-steder er klar til at blive taget i brug, er endnu ikke
afklaret. Det er vigtigt, at de får ro til at blive robuste. Vi forventer at være klar til sæsonstart 2021.
Banedesign
Der er også sket lidt i forhold til banedesignet. Flere af hullerne har fået en ny klipning. Roughen har
fået lov at stå, og det giver et andet view på banen. Der sker løbende en tilretning, som betyder
ændring i baneudseendet.
Junior-bagrummet udvides med flere bagskabe
Vi har fået sponsoreret 14 nye bagskabe til junior-bagrummet. Det er el-skabe, og de har en pæn
størrelse. Er du interesseret i et - så kontakt kontoret.
- Det vil være muligt at leje skabene fra den 14. juli 2020.
Generalforsamling
Husk, vi afholder ordinær generalforsamling onsdag den 30. september kl. 19:00 i klubhuset,
Nordlundvej 87, 7330 Brande.
- Vi ønsker alle medlemmer en rigtig god sommer.

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

PS! HUSK, at der altid skal tages hensyn til gældende COVID-19-restriktioner, som kan ses
på hjemmesiden under NYHEDER.
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