Nyhedsbrev nr. 3 fra Brande Golfklub - december 2008
Der var flotte
rejsekranse
både ude og inde
- her til højre
er den pyntet
med golfbolde.

Investor Jens Iversen
fortæller her om, hvor unik
en udsigt der er fra
det nye klubhus.

INTET REJSEGILDE UDEN RØDE PØLSER …
odt 100 personer deltog fredag den 21. nov.
2008 ved rejsegildet på Brande Golfklubs nye
klubhus, som bliver på 850 m2.

G

Borgmester
Carsten Kissmeyer
var imponeret over
det nye klubhus og dets
håndværksmæssige
høje kvalitet.

Alle medlemmer glæder sig til at tage de nye lokaler i brug
- de forventes at stå færdige ved sæsonstart 2009.

NYT LOGO
Golfklubbens nye logo er allerede
taget i brug i klubbladet, som blev
udgivet i november. Dermed siger
vi farvel til det gamle logo, som
dog en sidste gang får lov at pryde et nyhedsbrev.
Logoet er udformet som et B og består af ikke mindre
end 7 farver. Det er udarbejdet af Claus Bach fra
BAXX Advertising, Herning.

Arkitekt Søren Grarup bad
Jens Iversen, Kurt Bach samt
en håndværker om at affyre
en kanonsalut for det nye
klubhus.

Sluttelig blev der holdt taler af hhv. arkitekt Søren
Grarup fra DOMO samt golfklubbens formand, Kurt
Bach, der i øvrigt lovede at passe godt på det nye
klubhus.
På bestyrelsens vegne
Kurt Bach, fmd.

nsker
elsen ø jul
r
y
t
s
e
B
ædelig
alle gl t nytår
og god nsyn i
- på ge 9!
200

EVALUERINGSMATCH
Den 9. nov. blev der afholdt
evaluering over golf-året ’08
med efterfølgende 9-hullers
match og frokost. Der deltog
i alt 48 udvalgsmedlemmer
og hjælpere. De fleste udvalg for 2009 er klar - dog
mangler nogle få at komme
helt på plads.
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Investor (tidligere Brandtex-direktør) Jens Iversen
bød velkommen og glædede sig over de mange
fremmødte. Han sagde endvidere, at klubhuset
virker stort, men er dermed fremtidssikret og roste
samtidig håndværkerne for det flotte arbejde, de
har udført. Der blev ligeledes råbt et 3-foldigt leve
for det nye klubhus.
Efter Jens Iversens tale tog borgmester Carsten
Kissmeyer ordet. Han sagde bl.a., at klubhuset er
meget flot og var imponeret over, at en by med
bare 7.000 indbyggere kan stå bag noget så stort.

