Medlemsorientering fra bestyrelsen - Marts 2020 (4)
Brande, d. 31. marts 2020
JSK/ej

KÆRE MEDLEMMER!
Med baggrund i udviklingen af coronavirus / COVID-19 i Danmark har bestyrelsen valgt at bakke op
om udmeldingen fra DGU.
Følgende er gældende til og med tirsdag den 14. april 2020.
Bestyrelsen vil fortsat følge udviklingen af coronavirus / COVID 19 og tage stilling til, om der
kommer til at ske yderligere restriktioner.
DGU har den 31. marts 2020 bl.a. meldt følgende ud:
»Vi bør fortsat agere ud fra et forsigtighedsprincip i golfbranchen. Golfklubberne bør fortsat holde
lukket. Men private runder med to personer sammen kan finde sted under særlige begrænsninger.
Der er positive tegn på, at coronavirus ikke breder sig i Danmark på samme kritiske måde som i
nogle andre lande. Intet tyder på, at hasteloven med yderligere muligheder for restriktioner vil blive
taget i brug.
Dansk Golf Union har fra begyndelsen ageret ud fra et forsigtighedsprincip, hvor det størst mulige
hensyn til samfundet og de mange ældre golfspillere i Danmark skulle tages. Det princip består«.
- Læs mere her.

I BRANDE GOLFKLUB GÆLDER FØLGENDE:
Baneåbning er gældende fra onsdag den 1. april 2020, og indtil andet meldes ud.
For at gennemføre ændringerne i GolfBox vil vi slette alle bookinger fra den 1. april til og med
tirsdag den 14. april 2020. Som medlem af Brande Golfklub skal du efterfølgende booke en ny tid.
- Vi forventer, at dette er på plads senest i morgen onsdag den 1. april kl. 08:00.
VIGTIGT!!!
Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme og følg sundhedsmyndighedernes generelle
anbefalinger ift. at minimere smittespredning.
Spil på banen kan foregå i privat regi - alle klubturneringer og øvrige aktiviteter er aflyst. - DGU og
DIF vurderer, at smitterisikoen ved privat spil på banen ikke er på et niveau, hvor der på nuværende
tidspunkt er behov for en lukning.
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Regler for spil på banen
1. Alle træningsfaciliteter er LUKKET.
2. Der kan ikke handicapreguleres under runder gennemført til og med den 14. april 2020.
3. Der spilles med oplæg på hele banen.
4. Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før reserveret starttid, og spillerne kører hjem
umiddelbart efter afsluttet spil. - Der skal ikke kvitteres for tidsbestillingen i GolfBox.
5. Højest én person i bagrum ad gangen.
6. Spil foregår enkeltvist eller i 2-bolde.
7. Afstand på mindst 10 minutter mellem bolde.
8. Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker.
9. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr (der udleveres ikke
scorekort).
10. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
11. Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.
12. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der lukkes ikke igennem. - Falder en bold bagud,
skal spillerne samle bolden op og følge tempoet for den foran gående bold.
13. Put inden for 1 meter er givet - såfremt bolden ryger i hul, skal denne tages op med handske.
14. Flaget forbliver i hullet og må ikke berøres.
15. Banemateriel som f.eks. river, boldvaskere og låne-trolleys må ikke benyttes.
16. Vandhaner på banen og ved klubhuset må ikke benyttes.
17. Affaldsspande må ikke benyttes.
- DERFOR FORVENTES DET, AT ALLE TAGER SIT EGET AFFALD MED SIG HJEM.
OBS! Det er kun klubbens egne medlemmer, som har adgang til banen.
Såfremt bestyrelsen oplever eller iagttager, at spillernes adfærd på banen ikke efterlever de
beskrevne regler, kan det blive nødvendigt lukke banen.
Klubhus og øvrige indendørs faciliteter
Klubhuset er lukket til og med tirsdag den 14. april 2020, og toiletterne kan derfor ikke benyttes.
- Det er ikke lovligt at forsamles på arealerne omkring klubhuset ift. forsamlingsforbuddet fra
regeringen. Dette forbud udgør den 31. marts 2020 10 personer - dette kan blive reduceret.
Forsamlingsforbuddet skal overholdes. Såfremt dette ikke overholdes, kan det få alvorlige
konsekvenser for Brande Golfklub. - Derfor vil vi holde nøje øje med, at reglerne overholdes.
Medarbejderne er hjemsendt
Følgende medarbejdere er hjemsendt og varetager derfor ikke arbejdsopgaver i denne periode,
som gælder til og med tirsdag den 14. april 2020. - Der kan være tale om en længere periode,
afhængig af udviklingen i samfundet.
Kontor
Sekretær Lis Krog Kristensen er hjemsendt, og kontoret er derfor lukket.
Bestyrelsen sikrer, at indkomne mails på brandegolfklub@brandegolfklub.dk besvares.
Derudover vil det være muligt at træffe følgende pr. telefon:
Jette Skott Kristensen, formand ................................................
Kim Eriksen, næstformand ........................................................
Kirsten Egelund Pedersen, kasserer ...........................................
Anders Quist Herman, baneudvalgsformand ................................
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Café 19
Caféleder Jette Schou Larsen er hjemsendt, og derfor er Café 19 lukket til og med tirsdag den 14.
april 2020. - Såfremt du ønsker at booke Café 19 til et arrangement, så skriv på mail til:
brandegolfklub@brandegolfklub.dk - og du vil høre fra os.
Du har også mulighed for at kontakte Kirsten Egelund Pedersen på tlf. 2144 3056.
PRO-shop
Jesper Skoubo Kjeldsen er hjemsendt, og derfor er Pro-shoppen lukket - ligesom der ikke vil komme
informationer ud omkring træningsmuligheder og andre tiltag fra Jesper, før han er mødt ind igen.
Såfremt du har spørgsmål eller lignende ift. dette, kan du sende mail til:
brandegolfklub@brandegolfklub.dk
Banen
Bemandingen på banen er reduceret, hvilket betyder, at Lars Risager Jensen er hjemsendt.
Det betyder, at banen vedligeholdes, så godt som muligt med de ressourcer, der er til rådighed.
Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte / frivillige og efterlev deres anvisninger.
Såfremt du har spørgsmål vedr. banen, kan du kontakte Anders Quist Herman på tlf. 4064 0491.
Mødeaktivitet
Alle planlagte møder aflyses til og med tirsdag den 14. april 2020.
Begynder · Junior/Elite · Ladies Section · Mens Section · Seniorklubben
Alle planlagte møder og aktiviteter aflyses til og med tirsdag den 14. april 2020.
Erhvervsklubben EBGK
Alle planlagte møder og aktiviteter aflyses til og med fredag den 1. maj 2020.
Turneringer
Alle turneringer i april måned 2020 er aflyst.
Foredrag den 6. april 2020
Foredraget med Gert Rune er aflyst. Vi vender tilbage med en ny dato for afholdelse af foredraget:
»Tak for udfordringen«.
Golfens Dag
Golfens Dag søndag den 26. april 2020 er aflyst. Der kommer ny dato.
Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 26. maj 2020 kl. 19:00 i klubhuset.
- Der fremsendes senere ny indkaldelse.
Pas nu rigtig godt på hinanden …!

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