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Så smukt tog golfbanen sig ud d. 16. okt. 2013 (9. green og spillere på 8. green i baggrunden).
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TURNERINGER I 2013
I årets løb har der været afholdt 10 ordinære turneringer med i alt 886 deltagere. Det giver et gennemsnit på 88 deltagere pr. match - en stigning på
6% i forhold til 2012. - DERTIL KOMMER:
Pink Cup ....................................... 52 deltagere
Sving-Kommunen-Sammen ........... 142 deltagere
Brande Par Open - dag 1 ................. 58 deltagere
Brande Par Open - dag 2 ................. 60 deltagere
Brande Par Open - dag 3 ................. 60 deltagere
Sponsordag ................................... 68 deltagere
2 udvalgsturneringer - i alt .............. 65 deltagere
11. dec. 2013 - hul 4: Greenkeeperne på »overarbejde«
efter stormens hærgen d. 05. dec. 2013

D

et er pt. ikke nemt at hedde Bodil, som netop
har lagt navn til decemberstormen 2013.
For nøjagtigt et år siden blev der skrevet om julegave til golfklubbens medlemmer i form af renovering af forgreens på for-9.
I år er det en anden slags »julegave«, der skrives om, idet »Bodil« har efterladt banen med ca.
200 væltede træer. Og det vil tage et stykke tid at
få banen ryddet, så vis venligst hensyn til greenkeeperne. - Hold i øvrigt øje med nyhederne på
hjemmesiden, som informerer om banesituationen.
EVALUERING/MATCH
Søndag d. 17. november havde godt 40 udvalgsmedlemmer taget mod invitationen til at deltage i
evaluering af golfsæsonen 2013.
Dagen startede kl. 09:00 med morgenkaffe i
GolfCaféen, hvorefter der var ca. 1 times evaluering. Her berettede repræsentanter fra de forskellige udvalg om, hvordan golfåret var forløbet.
Der var meget positive tilbagemeldinger fra udvalgene, hvilket er tegn på et godt år for golfklubben. - Kl. 10:30 blev der spillet en 9-hullers
match, hvor 35 personer deltog, og man sluttede
dagens arrangement med en let frokost.

Samlet antal deltagere har i 2013 således været
1.391 personer, hvilket er imponerende flot.
Midsommermatchen, som skulle have været afviklet d. 22. juni, måtte dog aflyses pga. manglende tilmeldinger.
Og glæd dig allerede til turneringerne i 2014 programmet er under udarbejdelse og vil kunne
ses på hjemmesiden i starten af det nye år.
2014 er også året, hvor Brande Golfklub fejrer
sit 20 års jubilæum. Nærmere info følger ...
FIRKLØVER
Efter at vi for 4 år siden nedsatte prisen fra 1.000 til 600
kroner (de seneste 2 år = 650
kr./år) for et »Firkløverbevis«,
ønskede Brande Golfklub i
2014 en forhøjelse på 12,50
kr./md. (= 800 kr./år).
Dette kunne ikke accepteres
af vores kolleger i hhv. Birkemose, Give, Jelling og
Åskov golfklubber.
- Derfor udtræder Brande Golfklub af »Firkløverordningen« pr. 01. januar 2014.
Naboaftaler med ovennævnte klubber fortsætter som aftalt for hhv. seniorer med 100
kr. og juniorer med 50 kr. i rabat af greenfeeprisen.
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OBS: Vi vil gerne opfordre klubbens garvede
spillere til at møde op til onsdagsmatcherne for
at hjælpe de nye kaniner igennem deres prøveperiode.
Desuden har vi i ny og næ også brug for en
hjælpende hånd - bl.a. til at gå med de nye spillere på par-3 banen.
Sanne og Martin Mortensen samt Morten Egelund
ønsker ikke at fortsætte i begynderudvalget. - Tak
for jeres bidrag i de år, I har været med.
Lenna Mygh har sagt ja til at indgå i udvalget, og
der skal lyde et velkommen til Lenna! - De øvrige
medlemmer: Jonna, Ove, Kirsten, Knud Erik, Hans
Erik og undertegnede fortsætter.
Tak til Lars Risager og hans personale for en flot
og velholdt bane og til Ellen Julsgaard for hjælp til
hjemmesiden.
Tak til Birgitte, Christian, bestyrelsen og cafeen
for godt samarbejde - og sidst, men ikke mindst
tak til mine kollegaer i begynderudvalget for godt
og engageret samarbejde.
Tak for sæson 2013. Jeg ser frem til lige så stort
engagement i 2014.
Kamma Bundgaard
Udvalgsformand

Indlæg fra Seniorklubben:
et blev året, hvor vi rundede 130 betalende
medlemmer og har et par stykker lige på
trapperne. Det er vi rigtig godt tilfredse med.
Jeg vil gerne rose 9-hullerne for at tage godt
imod nye medlemmer, der lige har fået kortet, og
som trænger til lidt hensyntagen. De er også gode
til at spille med dem på andre dage i ugen, når det
kan lade sig gøre.
Nogle medlemmer får startet i en sen alder, og
de når måske kun til seniorklubben, men de er
stadigvæk lige gode som medlemmer for golfklubben og skal være meget velkomne hos os.
Vi har haft en god sæson i år med god tilslutning
til alle arrangementer - både her i huset og til udflugterne til andre baner. Det er rigtig dejligt, når
medlemmerne bakker op om de arrangementer,
udvalget får sat i værk. Vi er i gang med at tænke
på næste år.
Vi har endda vundet over begge vores venskabsklubber i år - Give og Trehøje - det er
aldrig sket før i samme år.
Vores hold i regionsgolf har ikke haft det for
nemt i år, men vi håber på bedre held næste år.
9-hullerne har lavet et nyt tiltag i efteråret, hvor
de er begyndt at spise et par stykker mad sammen
en gang om måneden. Det lyder til at være en god
idé.
Vi vil gerne rose bestyrelsen for at have fået
drænet og lagt nyt græs på mange af hullerne på
for-9. Det er blevet fantastisk godt.
Men ellers tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Tak til Lars og staben for en velholdt bane - vi
synes, I gør det vældig godt. Tak til Christian for
træningstimer og din gode butik. Tak til Gerda og
Grethe for dejlig mad og god betjening - vi savner
jer, når der er lukket i caféen.
Vi spiller hele året, bare ikke der er for meget
sne, og lige pludseligt er det forår, og vi kan glæde
os til en ny sæson.
Alle seniorer skal være velkomne i seniorklubben. Bare mød frem om onsdagen, det koster kun
20 kr. at spille pr. gang + 100 kr. for indmeldelse i
seniorklubben. Så kan man være med hele året,
det er da både godt og billigt.
- Tak for i år!!
Ellen Andreasen
Udvalgsformand
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Indlæg fra Begynderudvalget:
er har været tilmeldt 40 prøvemedlemmer,
hvilket er 26 mindre end i 2012. Heraf har 36
bestået golfkørekortet. 21 har indmeldt sig som
fuldtidsmedlemmer, og 6 nye indmelder sig til januar 2014 - alt i alt en stor procentdel af nye fuldtidsmedlemmer.
Herudover er der 40 personer, som har deltaget
hos Christian Hostrup i »Bliv golfspiller på en
weekend«, hvoraf nogle har indmeldt sig som fuldtidsmedlemmer.
Vi har haft en god sæson - onsdagsmatcherne
blev afviklet med et gennemsnitsfremmøde på ca.
20 personer.
Vi har igen i år brugt »Golfkørekortet« fra DGU.
Der har været afholdt 3 regelaftner med Villy
Svinth fra Dejbjerg Golfklub, og Villy fortsætter i
2014.
Begynderudvalget har været tovholder for »Spil
golf med en ikke golfer« - en SUPER dag, som bevirkede indmeldelser af nye prøvemedlemmer.
Igen i år har der været »Mini-åbent-hus«, hvor
ikke golfere kunne møde op 1 gang for at afprøve,
om golfsporten kunne være noget for dem. Dette
tilbud har der slet ikke været interesse for. Derfor
skal det besluttes, om tilbuddet skal være der
fremover.
Som noget nyt har der i år været tilbudt minimatch på par-3 banen - med succes. Dette for at
lette overgangen, når de nye ønsker at deltage i
en match.

26.06. Seniorklubbens udflugt til Søhøjlandet Golf Resort
- Kurt Sørensen nærmest flaget i 1. slag
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Indlæg fra Sponsorudvalget:
edlemmerne i udvalget er: Preben Sørensen,
Alfred Pedersen, Hans Erik Bundgaard, Arne
Andersen, Kurt Bach og undertegnede.
Christian Hostrup er tilknyttet udvalget, hvilket
er rigtig fint. Birgitte Hessel har også været god til
at finde sponsorer og er en stor hjælp for os.
- Tak for indsatsen og samarbejdet.

M

SPONSORATER
Brande Golfklub har knap 90 trofaste sponsorer/
virksomheder, som primært går ind med hjertet.
De 3 foregående år har indtægten været på ca.
275.000 kr. årligt. I 2013 har sponsorerne bidraget med ca. 330.000 kr. til klubbens drift og udvikling.
Vi har nogle virkeligt gode sponsorer, og i 2013
har nogle af dem udvidet samarbejdet med Brande
Golfklub. Ligeledes er der i årets løb kommet nye
sponsorer til.
Vi er netop nu i gang med at nytegne de aftaler,
der udløber til nytår, og det ser ud til at gå ganske
fint.
Der er indgået provisionsaftaler med hhv. Altibox
og Bravo Tours. Aftaler, som bidrager til klubkassen, alt efter medlemmernes medvirken. Nærmere
info kan ses på hjemmesiden.
I udvalget arbejder vi ud fra en målsætning om,
at vore sponsorer og samarbejdspartnere i øvrigt
skal behandles ordentligt og føle sig værdsat.
De skal gerne modtage lidt mere, end de forventer. Det kan være deltagelse i en sponsormatch og
deltagelse i et arrangement i Erhvervsklubben.
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REJSEAFTEN OG VINSMAGNING
Sæt kryds i kalenderen ved tirsdag den 14. januar
2014, hvor Bravo Tours kommer og holder et golfrejseforedrag og giver inspiration til udlandsrejser.

Rejseaften og vinsmagning
i Brande Golfklub d. 14. januar 2014
Golf del Sur, Tenerife - april 2013

Samme aften vil der være vinsmagning v/Søren
Rasmussen, Eurospar Brande.
Arrangementet foregår i GolfCaféen - invitation
med yderligere informationer udsendes snarest.

ERHVERVSKLUBBEN EBGK
Jeg synes, Erhvervsklubben EBGK er kommet fint
fra start med ca. 35 medlemmer.
Der er ingen tvivl om, at det er et foretagende,
der er et stort aktiv for golfklubben. Aktivitetsmæssigt og økonomisk, hvor EBGK har foræret
golfklubben en projektor, en hjertestarter og nogle
forbedringer i bagrummet.
- Vi får mange gode kontakter og bliver kendt i
erhvervslivet.
SAMARBEJDE MED FCM
Vores samarbejdsaftale med FC Midtjylland er forlænget frem til sommeren 2014, og som tidligere
bytter vi ydelser. - Ansatte og hjælpere i klubben
har eksempelvis i oktober været inviteret til en
superligakamp på MCH Arena.
Gunnar Julsgaard
Udvalgsformand
Indlæg fra Baneservice:
i har været 12 mand på holdet i den vel nok
bedste sæson i mange år. - Fantastisk vejr,
perfekte greens og en helt igennem velplejet bane.
Det har været en stor fornøjelse at møde de
mange glade gæster, som er meget begejstrede
for at spille på vores smukke bane.
Jeg har ikke hørt et eneste negativt ord fra nogle
af baneservice-medlemmerne i hele sæsonen.
Afviklingen af de enkelte vagter har kørt helt
uden indblanding fra mig. Den fra start planlagte
vagtturnus har de enkelte medlemmer selv byttet
indbyrdes, hvis der er kommet forhindringer.
Desværre er der kommet nogle afbud til den nye
sæson, idet Jørgen Lyhne, Niels Borgaard, Niels
Erik Larsen og Søren Arne Hansen har valgt at
stoppe.
To nye personer har givet tilsagn om at tage en
tørn i Baneservice-udvalget: Henry Thomsen og
Peter Traberg bydes velkommen.
Jeg håber på, at det vil være muligt at få suppleret op til fuld styrke. Hvis der er nogle, som har tid
og lyst til at indgå i teamet, hører jeg meget gerne
fra jer hurtigst muligt, så vi kan få jer med i den
nye plan.
En stor tak til alle mine folk i udvalget for en god
og velafviklet sæson.
Frank Pedersen
Udvalgsformand

V


GENERALFORSAMLING
Brande Golfklubs generalforsamling finder sted
tirsdag d. 25. marts 2014 kl. 19:00 i GolfCaféen.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, og vi glæder
os til at se mange fuldtidsmedlemmer. - Nærmere
info følger senest 14 dage før generalforsamlingen.
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NYE FULDTIDSMEDLEMMER i 2013:
Anders Blaakilde Larsen .................... Tranbjerg J
Anne Grethe Houlberg ............................ Brande
Anne-Line Glud Østergaard .................... Herning
Bodil Albæk .......................................... Herning
Camilla Haarup Mortensen ..................... Esbjerg
Carl Peter Petersen ............................... Herning
Claus Brøchner ..................................... Herning
Claus Ravn ........................................... Herning
Claus Aagaard ............................. Uccle, Belgien
Dennis Ørntoft Klarholt ........................... Brande
Frederik Lauritsen .................................. Brande
Graeme John Wyse ................................ Brande
Hans Jensen .......................................... Brande
Henrijette Hertz ............................. Nørre Snede
Inge Østergaard .................................... Brande
Inger Elisabeth Strandbygaard ............... Herning
Iver Poulsen .......................................... Brande
Jan Binzer ............................................. Brande
Jan Søndergaard Pedersen ...................... Brande
Jannic Lund Hansen ............................... Brande
Jens Høgsberg Kristensen ....................... Brande
Jesper Knudsen .................................... Herning
Jesper Rasmussen ................................ Herning
Karen Margrethe Skjærris ...................... Herning
Kim Eriksen .................................... Ejstrupholm
Kurt Eg Rahbek ..................................... Brande
Laura Christensen ..................... Berlin, Tyskland
Lene Christiansen .................................. Brande
Mads Ramsbøl ...................................... Herning
Mads Christensen ...................... Berlin, Tyskland
Marco Duch Hermansen ......................... Herning
Michael Storgaard Rasmussen ............. Holstebro
Michael Termannsen .............................. Herning
Morten Poulsen ..................................... Herning
Nicolas Moesby Warrer ........................... Brande
Niels Lind .............................................. Brande
Otto de Bruijn ....................................... Brande
Patrick Mølgaard .................................... Brande
Per J. Møller ......................................... Herning
Rikke Bang Lauridsen ............................ Herning
Simon Skouboe .................................... Herning
Simon Søgaard ...................................... Brande
Steffen Bak Jensen ............................... Herning
Steffen Skovgård Andersen .................... Esbjerg
Steffen Eriksen ...................................... Brande
Sten Martinsen ...................................... Brande
Ulrik Skouboe ....................................... Herning
ALLE NYE MEDLEMMER BYDES
VELKOMMEN I BRANDE GOLFKLUB!!!



Indlæg fra Ladies Section:
anen har været i fin stand hele sæsonen. De
kommentarer, der kunne være, er medlemmernes egen behandling af banen (nedslagsmærker på green og turf-huller, der ikke bliver lappet).
Det har været fint at starte på huller lige efter
hinanden (hul 1 til 6-7-8-9) alt efter, hvor mange
vi har været.
- Det har givet problemer, at Erhvervsklubben
spiller om tirsdagen. Der er lang ventetid, og matcherne tager alt for lang tid de dage, hvor EBGK
også er på banen. Det kunne måske være en idé,
at EBGK spiller om onsdagen - de kunne så være
færdige med for-9, inden onsdagsholdet starter.
I år har vi som noget nyt spillet både formiddag
og eftermiddag. - Vi har første tirsdag i måneden
haft fælles start om eftermiddagen. Det har betydet flere spillere og større mulighed for at spille,
når man har kunnet.
Der har været flere spillere i LS end de seneste
år. Vi har været 26 i snit - især i første halvdel af
sæsonen var der flot opbakning.
Caféen: Gerda og co. har som sædvanlig lavet
god mad. - Vi ser frem til næste sæson og håber
på fortsat godt samarbejde med udvalgene.
Kirsten E. Pedersen
Captain
Indlæg fra Mens Section:
i har i år været 61 medlemmer i MS, hvoraf
der var en del nye. Der er blevet spillet 25
torsdage med et snit på 30 spillere pr. aften.
Vi har spillet venskabsmatch mod Give og Gyttegård MS her i Brande og mod BGK Ladies Section.
Derudover var vi på udflugt til Herning GK en
lørdag i august og havde afslutning den sidste lørdag i september. - Vi var 18 mand, der spillede
Ruder Cup i Give mod Jelling, Gyttegård og Give
MS. Give MS vandt, og vi kom ind på en 3. plads.
Der har i MS været megen ros til banen i år,
trods de besværligheder der var først på sæsonen
pga. den lange vinter. Og der har været rigtig
mange fine scores. - Vi har brugt GolfBox både til
tilmelding og indtastning af resultater.
- Desværre er der mange golfspillere, der glemmer, at vi selv skal være med til at holde banen i
fin stand mht. at rette nedslagsmærker op, lægge
turf på plads, rive efter os i bunkers, samle affald
og cigaretskodder op og bruge skraldespandene.
Der har fra medlemmernes side været stor tilfredshed med GolfCaféen. - Captain for MS i 2014
er Henrik Jensen.
Ivan Henriksen
Captain 2013
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Bestyrelsen ønsker alle klubbens medlemmer
en glædelig jul og et godt nytår ...
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NYE MEDLEMMER
2013 er der indmeldt 73 aktive medlemmer,
som fordeler sig på hhv. 47 fuldtids- og 26
fleksmedlemmer. - Derudover er der indmeldt 2
Long Distance- og 17 nabomedlemmer.

