Medlemsorientering fra bestyrelsen - Oktober 2020
Brande, d. 12. oktober 2020
JSK/ej

KÆRE MEDLEMMER!
Coronasmitte
COVID-19 fortsætter med at sprede sig blandt befolkningen og har nu også ramt medlemmer af
Brande Golfklub. Golfklubben overholder alle de restriktioner og retningslinjer, som udstedes af
myndighederne. De pt. gældende COVID-19-restriktioner kan ses på hjemmesiden under NYHEDER.
Vi vil fortsat opfordre alle, der har symptomer, er syge eller afventer svar på en COVID19-test om at blive hjemme!!!
HUSK at holde afstand, vaske og afspritte hænder samt hoste i ærmet. Vi anbefaler også, at alle har
en flaske sprit i golfbag’en.
Mortens Aften i Café 19
Tirsdag den 10. november 2020 kl. 17:30 inviterer Café 19 til MORTENS AFTEN.
♦ Serveres som buffet jvf. corona-forskrifter
♦ Der kan max. deltage 80 gæster, som bliver fordelt i flere rum
♦ Læs mere om menu og pris her
Bordbestilling senest tirsdag d. 03. november 2020 på mail cafe19@brandegolfklub.dk eller
tlf. 4177 0587. - Der er også mulighed for at bestille menuen som »Take Away«.
Afskedsreception for Jesper Kjeldsen
Invitation til alle medlemmer i Brande Golfklub.
Onsdag den 11. november 2020 kl. 19:00 afholder vi en uformel reception i klubhuset for vores PRO
Jesper S. Kjeldsen, som pr. 31. december 2020 har valgt at søge nye udfordringer.
Vi vil med denne reception sige tak til Jesper for samarbejdet de seneste 6 år og ønske ham rigtig
god vind fremover. - Der kan max. deltage 80 gæster, som bliver fordelt i flere rum.
OBS! På grund af restriktioner ift. COVID-19 skal tilmelding til receptionen ske via GolfBox.
Sidste frist for tilmelding er tirsdag d. 10. november 2020 kl. 16:00.
Shoppen lukker den 31. oktober 2020
Bestyrelsen og PRO Jesper S. Kjeldsen har indgået aftale om, at shoppen lukker den 31. oktober
2020. - Denne aftale er indgået for at give vores kommende lejer af shoppen »Golf Network
Denmark« muligheden for at åbne med et brag til Black Friday den 27. november 2020 med masser
af gode tilbud.
Hjælp os med at få flere medlemmer
Godt tilbud: Betal medlemskab for 2021 nu og spil gratis resten af 2020. - Læs mere her.
Hvis du skaffer et nyt medlem, deltager du i lodtrækning om et gavekort på et wellness-ophold for 2
personer. - Læs mere her.
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Kommende turneringer
Vi har 2 åbne turneringer tilbage i 2020. Vi sikrer selvfølgelig, at alle anbefalinger ift. COVID-19
overholdes, så man trygt kan deltage. Yderligere info kan ses på hjemmesiden eller i GolfBox, hvor
tilmelding foregår. - Der kan max. deltage 80 spillere.
- Lørdag den 24. okt. kl. 12:30 afholdes Andematch med Rema 1000 som sponsor.
- Søndag den 29. nov. kl. 10:00 afholdes Gløggmatch med Kvickly som sponsor.
Weekend-hyggegolf
I løbet af efteråret og vinterhalvåret vil der blive afholdt »Weekend-hyggegolf«. - Der spilles 18
hullers stableford, og der er en lille konkurrence hver gang. Efter matchen mødes vi over en kop
kaffe/øl eller vand. - Tilmelding via GolfBox.
Generalforsamlinger
Brande Golfklub har den 30. september 2020 afholdt den udsatte generalforsamling for 2019.
- Beretning for 2019 og referater fra generalforsamlingen kan ses ved at klikke her.
Det er besluttet, at generalforsamlingen for 2020 afholdes tirsdag den 2. februar 2021 kl. 19:00 i
Klubhuset. - Sæt allerede nu X i kalenderen!
Har du tænkt: »Hvad sker der mon med teestederne på hul 7?«
Vi har - som tidligere skrevet - ansat Jørgen Stistrup som greenkeeperelev. Jørgen skal som en del
af sit uddannelsesforløb etablere de nye teesteder på hul 7. - Det forventes, at de kan tages i brug
ved sæsonstart 2021 (cirka 1. april).
- Go’ efterårsferie og pas godt på hinanden …!

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

PS! HUSK medlemsmødet onsdag den 4. november 2020 kl. 19:00 i klubhuset.
Dagsordenen er ikke helt på plads, men fremsendes snarest.
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