Medlemsorientering fra bestyrelsen - Maj 2020 (2)
Brande, d. 17. maj 2020
JSK/ej
KÆRE MEDLEMMER!
Bestyrelsen informerer hermed om den seneste opdatering af retningslinjer for brug af Brande
Golfklub. Vi følger fortsat de retningslinjer, som fremsendes af DGU.
- Derudover skal medlemmerne overholde retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne samt
forsamlingsforbuddet fra regeringen.
ALLE skal være særligt opmærksomme på forsamlingsforbuddet over 10 personer og hold
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.
Proshoppen har været åbnet i en periode, men nu åbner kontor og Café 19 også - og ALLE glæder
sig rigtig meget til at se jer.
Vi håber på stor opbakning fra alle medlemmer og gæster til at benytte Café 19. Både ved besøg i
caféen og ved at benytte jer af tilbuddene om at bestille mad til at tage med hjem.
Derudover er der også åbnet for selskaber. - Klik her for at gå til Café 19’s hjemmeside.
Vi håber også, at mange af jer vil lægge vejen forbi Jesper i Proshoppen, og at I vil benytte jer af de
træningstilbud, som han udbyder.

I næste uge - uge 21 - sker der følgende i Brande Golfklub:
Fra mandag den 18. maj 2020 åbnes for yderligere områder i klubhuset.
Klubhuset er åbent med adgang til GolfBox-terminalen og til betalingsterminalen.
Kontoret åbner kl. 09:00 - åbningstider kan ses her, og der vil være adgang til ekspedition via
glaslugen.
Café 19 åbner kl. 12:00 med restriktioner. Lokalet er indrettet, så det overholder de beskrevne
restriktioner. Der må ikke flyttes rundt på borde og stole. Der må max. sidde 4 personer ved hvert
bord.
Det samme er gældende for terrassen:
Her er borde og stole placeret, så vi overholder forsamlingsforbuddet. Der må ikke flyttes rundt på
borde og stole. Der må max. sidde 4 personer ved hvert bord.
Der er fortsat enkelte områder, der ikke er åbent i klubhuset - det er IKKE tilladt at befinde sig på de
områder, som er skiltet med »Ingen adgang«.
Alle medlemmer og gæster skal vise hensyn til medarbejderstaben og frivillige. Alle skal
følge anvisninger fra medarbejderne i Brande Golfklub.

Brande Golfklub · Nordlundvej 87 · 7330 Brande · Tlf. 9718 2179 · www.brandegolfklub.dk

Begyndere
I uge 21 starter vi begynderforløbene, og vi håber på mange nye begyndere. - Vi har et koncept, der
hedder »Lær at spille golf på 4 uger«. Måske kender du én, som skal prøve golfens glæder.
Så tag fat i en god ven eller veninde, familie eller nabo, som bare kan møde op til vores gratis
begynderforløb. - Find flere informationer om begynderforløbet ved at klikke her.
- Annonce indrykket i Brande Bladet i uge 21 kan ses her.
Klubber i klubben
Da vi fortsat har forsamlingsforbud på mere end 10 personer, er det ikke muligt at lave gunstart.
Alle Klubber i klubben fortsætter med løbende start fra hul 1. - Det betyder også, at alle ikke mødes
samlet i Café 19, men løbende vil have mulighed for at afslutte runden der - evt. med lidt mad
og/eller drikke.
Spil på 18 huls banen og par3-banen
Alle restriktioner ved spil på 18 huls banen og par3-banen ophører fra den 18. maj kl. 06:00.
Træningsfaciliteter - der må max. være 10 personer i hvert af de afmærkede områder
Træningen begynder så småt at starte op. - Hele træningsarealet er delt op i områder, som sikrer,
at vi overholder forsamlingsforbuddet. Med denne opsætning har vi mulighed for at have flere på
træningsarealerne samtidigt.
Generalforsamlingen er flyttet til onsdag den 30. september 2020 kl. 19:00
På grund af forsamlingsforbuddet har vi ikke haft mulighed for at afholde vores generalforsamling.
Vi har haft kontakt til DGU og med baggrund i denne kontakt, er det besluttet at afholde generalforsamlingen på ovennævnte dato.
Økonomi
På grund af udsættelse af generalforsamlingen har vi ikke et godkendt budget for 2020. Det betyder,
at bestyrelsen arbejder ud fra det budgetoplæg, som ville være blevet forelagt generalforsamlingen
til godkendelse.
I dette er beregnet en kontingentstigning, som vi ikke kan opkræve grundet den manglende
godkendelse på generalforsamlingen.
Her under Corona-krisen har vi haft hjemsendt medarbejdere. Det har givet os et tilskud til
lønudgifterne. Endvidere har vi søgt midler fra DIFs pulje til dækning af tabte indtægter. Dette
hjælper os selvfølgelig, men det opvejer ikke vores udgifter.
Donation
Med henvisning til ovennævnte afsnit om økonomi håber vi derfor, at I alle vil være med til at donere
et beløb til Brande Golfklub. Beløbet er fradragsberettiget, hvis man sammen med betalingen
afleverer blanketten »Gavebrev 2020«. - Blanketten udskrives fra hjemmesiden eller fås i klubben.
- Ved at indbetale min. 200 kr. pr. person har klubben yderligere mulighed for at søge om
momsrefusion.
Konkurrence - skaf et nyt medlem
Vi har lavet en lille konkurrence om at skaffe et nyt medlem. - Hovedpræmien for dette er et
GAVEKORT til et wellness-ophold for 2 personer på Hotel Vejlefjord.
Brande Golfklub · Nordlundvej 87 · 7330 Brande · Tlf. 9718 2179 · www.brandegolfklub.dk

Turneringer i 2020
Turneringen den 1. juni 2020 med WineN’Fun som sponsor er udsat til lørdag den 1. august 2020.
- De mange ændringer i Turneringsplanen for 2020 er ajourført på hjemmesiden.
Retningslinjer for den enkelte golfspiller
• Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
• Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte / frivillige og efterlev deres anvisninger
• Sørg for, at der ikke opstår kø / forsamlinger på golfbanen
• Hvis du bliver lukket igennem af en anden bold - så hold god afstand til andre spillere
• Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde / golfudstyr / scorekort
• Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden
• Spillerne skal overholde de anbefalinger, som er udstedt af Sundhedsstyrelsen
• For personer i særlige risikogrupper anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du i særlig grad overholder
de generelle hygiejneråd og råd om færden i samfundet
Pas rigtig godt på hinanden …!

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