
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære Kurt Bach                  Marts 2014 

Det er efterhånden et par år siden, du meddelte, at du nu var i gang med din sidste periode som bestyrelsesmedlem/ 

formand for Brande Golfklub. 

Da vi efterfølgende talte om dette, gjorde du det klart, at du ikke ønskede, at din afsked på nogle måder skulle 

markeres, men derfor vil vi - bestyrelsen og medlemmer af Brande Golfklub - alligevel gerne sige dig tak for det 

arbejde du har ydet for Brande Golfklub. 

Som en Kaptajn går du Kurt nu i land og overlader driften til en flok ”unge” matroser. En drift, som du med stor 

kyndighed og myndighed har stået for de i 19 år – ja, næsten 20 år - Brande Golfklub har eksisteret. Du var med fra 

starten og har om nogen haft indflydelse på Brande Golfklubs virke. 

Du har lige fortalt nogle anekdoter fra en svunden tid. Og du kunne sikkert nævne mange andre gode historier og 

oplevelser i Klubben.  Du har, som nævnt, været med på hele rejsen, og du er et levende arkiv, som indeholder utrolig 

meget viden om golfklubbens virke. En viden som vi kommer til at mangle. Og derfor er vi også glade for, at vi har dit 

mobile nummer, og at du også har lovet os at tage telefonen, selvom du kan se, det er os der kalder . 

På vegne af Brande Golfklub vil jeg gerne sige dig tak for indsatsen og for de mange, mange timer du har lagt i 

klubben. Tusind tak for dit store engagement, et engagement som altid vil blive husket i Brande Golfklub.   

Det er altid noget særligt at skulle takke af og skulle sige tak til en formand, som har sat så stort præg på en klub som 

dig, Kurt. Vi vil derfor gerne gøre noget særligt for dig. 

Vi vil gerne takke dig ved at gøre dig til Æresmedlem af Brande Golfklub. Det vil oftest være et diplom i form af en 

A4, som kan hænges på væggen derhjemme. Vi har dog ændret dette lidt. - I stedet for får du et bagmærke, som du 

kan vælge at bære på din golfbag, eller det kan få en hædersplads hjemme i privaten. 

Kære Kurt - vi håber, du er stolt og vil værdsætte titlen, også selvom der ikke følger andet med end ”æren”. 

Tak for indsatsen, og vi ses på golfbanen. 

Jette Skott Kristensen 


