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ra Bjarne E. Jensen er modtaget følgende
læserbrev:
»Jeg vil godt komme med et indlæg angående
trappen ved det nye klubhus. Et indlæg jeg fik begyndt på til vores generalforsamling, hvor jeg blev
brutalt afbrudt af vores formand, Kurt Bach.
Men Kurt har desværre den fejl, at hvis man
kommer med nogle synspunkter eller bemærkninger af forskellig art, og som han ikke er enig i, så
springer han op som »trold af en æske«, og man
får så serveret en bredside uden lige. Men kære
Kurt, - det er jo ikke møntet på dig personligt.
Når man fremsætter nogle synspunkter, så
er det enten til klubbens bestyrelse eller til
klubbens ejere: Kan der gøres noget ved et
eventuelt problem, så gør det. - Kan der ikke gøres noget, så er den ikke længere …
Men der skal også være ros til Kurt. Han har været formand for klubben i mange år, og der er ingen tvivl om, at han brænder for klubben. Det tror
jeg, alle er enige i. Og havde det ikke været for
hans ihærdighed, så tror jeg, vores økonomi så
meget værre ud - det skal han have tak for.
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Derudover er der anvendt forkerte materialer. Man
kan ikke mure en trappe op af belægningssten.
Det kan ikke binde sammen, og der kommer vand
ned mellem fugerne, hvorved de fryser i frostvejr,
så stenene falder af. Det kunne jeg godt have fortalt, men jeg er ikke blevet spurgt.
Det er kun et spørgsmål om tid, før der er en,
der falder ned ad trappen, og så har Hr. Iversen et
alvorligt problem. Hvis Arbejdstilsynet bliver kaldt
til en faldulykke, bliver trappen lukket.
Det kan måske reddes et stykke hen ad vejen ved at opsætte et gelænder, og det kan
kun gå for langsomt«!
Bjarne E. Jensen
SVAR:
Der henvises til referat fra Generalforsamlingen,
og som kan ses på klubbens hjemmeside under
KLUBBEN►KLUB INFO.
På generalforsamlingen svarede Kurt Bach, »at
man i bestyrelsen var enige i, at et gelænder var
ønskværdigt, og at det igen vil blive forelagt investor«.
*****
Formanden orienterer …
å er vi godt i gang med golfsæsonen 2010 efter en lang og streng vinter, som har resulteret i sneskimmel flere steder på banen.
Men vores dygtige greenkeepere gør et STORT
stykke arbejde for at få banen gjort flot igen, og
det er den allerede godt på vej til. - Dog har man i
en periode været nødt til at lukke greenen på hul 4
pga. reparation og efterfølgende kolde nætter.
Banens flotte beskaffenhed er således også allerede blevet rost af flere gæster udefra.
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Ovenfor billede af golfklubbens omdiskuterede trappe,
som - iflg. Bjarne E. Jensens og flere andres mening - er
fejlkonstrueret.

Nu tilbage til trappen, som jeg forsøgte at
sige noget om:
Alle har en mening om den trappe, og de fleste er
enige med mig i, at den er ubehagelig at gå på. En
trappe har nogle idealmål, som skal følges, og det
uanset om den er lang og flad, eller den er stejl.
Målene skal ligge mellem 62 og 67 cm, og det
fremkommer ved at måle 2 stigninger og 1 trinflade - altså 2x15 cm stigning og 35 cm trinflade.
Det giver 65 cm, så er en trappe behagelig at gå
på.
Men måler man det samme på den famøse
trappe, så ligger målene på ca. 90 cm, og det
er galt!!!

GREENFEE-GÆSTER
På generalforsamlingen blev det beklaget, at klubben - pga. den snefyldte vinter - var gået glip af
første kvartals indtægter. Det er der dog allerede
rettet op på.
Antal gæster pr. 30. april i 2010 ligger nemlig på
+231 i forhold til samme dato i 2009, og det er
selvfølgelig meget glædeligt.
ELITE-AFDELINGEN ...
… er kommet rigtig godt i gang med golfsæsonen,
og afdelingen har i år ikke mindre end 19 spillere
at vælge i mellem.
I weekenden 1.-2 maj fik man en flot start i
kvalifikationsrækken, da Dejbjerg lørdag blev slået
med 12-2. Søndag spillede man mod Holmsland
Klit, og her klarede holdet uafgjort 7-7.
Så det tegner godt for elite-spillerne!
Fortsættes på side 2 ...
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… fortsat fra side 1
JUNIOR-AFDELINGEN
Lørdag d. 10. april holdt Juniorafdelingen Åbent
Hus i smukt forårsvejr. Omkring 40 børn og voksne havde fundet vej til golfklubben for at afprøve
golfspillet.
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FIRKLØVER-SAMARBEJDET
I skrivende stund har Brande Golfklub solgt 20 stk.
FIRKLØVER-beviser, og
der har været pænt besøg udefra af spillere,
som er med i denne
ordning.
*****
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Junior-udvalget er meget aktivt, hvilket har resulteret i en stærkt stigende tilgang af medlemmer i
afdelingen. Man ser således også med spænding
frem til afholdelse af DGU-kredsturneringen lørdag
d. 29. maj og håber på rigtig mange deltagere.
GOLFENS DAG
Søndag d. 25. april havde golfklubben inviteret til
golfens dag, hvor der bl.a. var mulighed for at prøve udslags-, indspils- og puttebanen. Omkring 50
personer kom på besøg, hvilket man - på en konfirmationssøndag - var meget tilfreds med.
GOLF CAFÉEN
I løbet af juni måned bliver der foretaget en evaluering af de nye åbningstider. Ud fra denne evaluering kan der måske blive ændringer, men åbningstiderne kan altid ses på hjemmesiden.
BRUNCH I GOLF CAFÉEN
Pinsedag d. 23. maj kl. 08.30-13.30 serveres stor
brunch-buffet:
00
Pris inkl. kaffe / te / juice ...................... 89
(børn u/12 år = ½ pris)
GRILL-AFTEN I GOLF CAFÉEN
Fredag d. 04. juni fra kl. 18.00 er grillen tændt, og
der serveres steaks, pølser og stort salatbord:
00
Pris ekskl. drikkevarer ........................ 139
(børn u/12 år = ½ pris)
- Tilmelding til begge arrangementer gerne 3
dage før i GolfCaféen eller til Gerda Sig på tlf.
6064 9379.

»HEJSA ...
En ny sæson står for døren,
og for mig har den efterhånden været i gang i nogle måneder.
Efter de 16 måneder, jeg
var på college, har jeg følt, at
mit niveau har forbedret sig
rigtig meget. - Jeg har fået kæmpet mit handicap
ned i +0,9, og derfor har jeg besluttet, at jeg vil
prøve at gøre lidt mere ved golfen.
Jeg har igennem vinteren været i gang med at
slå bolde ind i et net og bruger motionscenter hver
dag. Derudover er jeg netop hjemvendt fra træningslejr i Spanien, hvor jeg også har spillet et par
turneringer. Så med denne opvarmning er jeg sikker på, at jeg kan lave nogle gode resultater i løbet af året.
Jeg har valgt at spille for Trehøje’
s elitehold. Jeg
er dog stadig medlem i Brande, så man vil stadig
kunne finde mig ude i golfklubben.J
Der bliver mange forskellige turneringer i løbet af
sæsonen. Der er forskellige rangliste-turneringer
og Royal Tour, men højeste prioritet er Ecco
Tour.
Da jeg stadig spiller som amatør og ikke kunne
kvalificere mig sidste år (da jeg var i USA), er jeg
ikke garanteret at kunne komme med til alle turneringer. Men til hver turnering er der plads til et
vist antal amatører, så der skulle være fin mulighed for at være med, især når resultaterne begynder at komme«.
Med venlig hilsen
Martin Beuchert Sørensen
*****
Brande Golfklubs bestyrelse ønsker alle en fortsat
god golfsæson …
På bestyrelsens vegne
Kurt Bach, fmd.
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Børnene fik rig mulighed for at afprøve golfkøllerne

er i foråret har Martin Beuchert Sørensen sendt følgende:

