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Rekruttering:  
 
Vi har fra august haft et tilbud til 
interesserede om at prøve golf i 
samarbejde med DGU. 
Vi annoncerede på facebook med 
et tilbud om at få en oplevelse på 
golfbanen i 3 timer for kr. 299,00. 
Mange af jer har sikkert set det. 
Tilbuddet indebar 45 min. Under-
visning af en pro, nogle huller på 
hvid bane og en efterfølgende 
frokost hos Lotte. 
Vi planlagde 2-3 hold af 8 person-
er, hvis vi var heldige. Projektet 
skulle vare i 2 mdr. og et håb på 
ca. 40 interesserede.  
Men efter 5 uger måtte vi stoppe 
annoncering, da vi ikke kunne 
rumme mere. 

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

Vi havde fået 75 interesserede, 
hvoraf de 65 ønskede at få 
tilbuddet. 
Flere kunne ikke på de søndage 
vi havde afsat pga. ferie eller 
andet, men vil kontaktes i 2022, 
når vi starter op igen. 45 person-
er har været på besøg og 20 er 
pt. blevet prøvemedlemmer og 
har været på begynderkursus. 
Flere er på liste til begynder-
kursus til marts. Det har været 
en kæmpe succes.  
Tak til Morten og Jon samt de 
frivillige, der hjalp til med at 
gøre både tilbud og efterfølg-
ende forløb til en god oplevelse. 
Vi planlægger at køre tilbuddet 
igen til foråret. 
 
Kirsten Juel 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3124720
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FRIVILLIGHEDSTURNERING: 
Så er det snart tid til frivillighedsturnering for alle Brønderslev Golfklubs 
frivillige hjælpere. Turneringen afvikles søndag d. 26. september på banen 
Blå/Gul med gunstart kl. 09.00.  
 
Tilmelding foregår via Golfbox eller ved kontakt til Anders på kontoret.  
 
Det er gratis at deltage for alle, der har ydet en frivillig indsats i 2021. 
Vi skal have en rigtig hyggelig dag; og golfspillet krydres med lidt servering 
undervejs og lidt godt at spise og drikke i Golfcafeen efter turneringen. 
Der er præmieoverrækkelse i forbindelse med spisning. 
 
Klubben vil gerne benytte denne anledning til at sige en stor tak for hver 
enkelt frivilliges indsats og hjælp. 
 
Har du været frivillig i Brønderslev Golfklub i 2021; så skynd dig at melde 
dig til. 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2760985
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SHOPPEN: 
Vi nærmer os koldere tider og vi har gjort klar i butikken med 
vinterbukser, vinterstøvler, huer, vanter og alt hvad du skal bruge 
til at holde varmen og gøre efterårsgolfen behagelig. Kig ind og se 
nærmere! 
  
Gå til golf 2022 Det går rigtigt fint med at få fyldt holdene til 
næste års Gå til golf-holdtræning op. 
Eftermiddagsholdene er væk nu, men der er god plads på hold-
ene i weekenden og om formiddagen. 
Se mere om træningen her 

Der er flg. hold planlagt i 2022: 
 
Tirsdag 9-10 
Tirsdag 10-11 
Tirsdag 16-17 - UDSOLGT 
Tirsdag 17-18 - UDSOLGT 
Tirsdag 18-19 - UDSOLGT 
Onsdag 9-10  
Onsdag 10-11 (Kun damer) 
Onsdag 16-17 - UDSOLGT 
Onsdag 17-18 - UDSOLGT 
Lørdag 9-10 
Lørdag 10-11 - UDSOLGT 

Pris ved betaling før Jul - 1.500,- 
Pris efter Jul - 1.800,- 
Tilmeld dig pr. mail her: 
post@mortenhedegaard.dk 
 

https://bronderslev.golfstore.dk/undervisning-og-udlejning/ga-til-golf-2022/
mailto:post@mortenhedegaard.dk
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MEDLEMSMØDE: 
Medlemsmøde 20/9 Brønderslev Golfklub Kl. 19.00 til kl. 21.30 
  
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)  
-Turneringsudvalget (Claus Iversen) 
-Eventuelt 
  
 
Der serveres kaffe/the og kage  
  
HUSK at tilmelde i golfboks 
  
Vel mødt – vi glæder os  
Hilsen 
Bestyrelsen  
    


