
Ugeavisen uge 36 

BANEN: 
Fra uge 35 og ugerne frem 
prikker og topdresser greens 
samt eftersår teesteder, 
forgreens og fairways. 
Der vil være ujævne greens i 
perioder; men vi tromler dem 
løbende. 
Der sprøjtes på greens for at 
forebygge skader pga. svamp 

SHOPPEN: 
På mandag afholder vi demodag 
med XXIO, Srixon og Cleveland 
fra 14-17. Udstyret er helt 
fantastisk både til dig som har 
brug for at slå højere og længere, 
men også til dig, som har brug 
for mere kontrol. Det er et ideelt 
tidspunkt at investere i udstyr, så 
du er klar til at dit spil bliver 
endnu bedre og sjovere til næste 
sæson. Kontakt os, hvis du gerne 
vil booke en tid - det er helt 
gratis og uforpligtende at prøve. 

BESTYRELSEN: 
Vigtige datoer: 
20.09.21: Medlemsmøde 
- Agenda på sidste side 
02.10.21: Bestyrelsescafé 

Denne uges ugeavis kommer i ny indpakning i et forsøg på at gøre 
informationerne lidt mere letlæselige. Vi vil løbende arbejde på at 
udvikle kommunikationsplatformen i Brønderslev Golfklub. 
Ugeaviserne vil fremadrettet være tilgængelige på klubbens 
hjemmeside. 
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SHOPPEN: 
Der er stadig nogle ledige pladser på vores tur til Abu Dhabi i november. 
Så hvis du synes en tur ned i varmen med spil og undervisning i fantastiske 
rammer lyder interessant, så kig forbi shoppen, så vil vi glædeligt fortælle 
om turen. Du kan også se mere her: https://golfplaisir.dk/hedegaard-
alain/   
 
Vejret bliver snart koldere, og vi har alt det du skal bruge for at holde dig 
varm i den kommende tid. Bukser med for, vindjakker, halsedisser osv. Kig 
ind, så vil vi gerne hjælpe dig.  
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MEDLEMSMØDE: 
Medlemsmøde 20 september Brønderslev Golfklub 
Kl. 19.00 til kl. 21.30 
Tilmelding: Golfboks 
  
Agenda: 
 
Brønderslev Golfklub Strategi frem til 2024 (Bestyrelsen) 
- Hvordan ser vores klub ud om 3 år? - hvor skal vi hen? Hvad tænker 
vores medlemmer? 
Alle deltagere opdeles i grupper hvor der arbejdes med forslag,  
fremlægges og præsenteres for forsamlingen og derefter tages med til 
bestyrelsens fortsatte strategi arbejde.  
Frivillige og deres arbejde i klubben (Bestyrelsen) 
Flettetider (Bestyrelsen) 
Minikursus i brug af GLFR-telefon app og dens muligheder (Morten H)  
Eventuelt 
  
Der serveres kaffe/the og kage  
  
HUSK at tilmelde i golfboks 
  
Vel mødt – vi glæder os  
Hilsen 
Bestyrelsen  
    


