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BESTYRELSEN:
Efter Generalforsamlingen 7. marts, konstituerede
bestyrelsen sig som følger:

Formand: Kirsten Juel Jensen
Næstformand og Baneudvalgsformand:

Helle Henriksen
Kasserer: Peter Møller
Kommunikationsansvarlig og Baneudvalg:

Flemming Sørensen
Klubhusansvarlig:

Anders Lindegaard
Serviceansvarlig:

Thomas Sørensen
Sportsansvarlig:

Tage Nielsen

Thomas Sørensen og Anders Lindegaard erstatter 
Per Kollerup og Jens Jørn K. Jensen, som begge 
afgik uden for tur. Thomas og Anders er på valg i
2023 og ulige år fremadrettet.

Øvrige ansvarsområder:
Sponsorudvalg:  Kirsten Juel Jensen
Rekrutteringsudvalg: Birgitte Moselund (1. supl.)

1. & 2. suppleant inddrages i bestyrelsesarbejdet

KLUBBEN:
Vigtige datoer:
04.04.2022: Medlemsmøde – Tilmelding via golfbox
24.04.2022: Golfens Dag

Husk at spille til vintergreens når der 
er frost på banen. Selvom det er 
forår, er morgenerne stadig meget 
kolde nogle dage!

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3360512
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OPRYDNINGSDAG:
Lørdag d. 26. marts var ca. 65 af klubbens 
medlemmer og ansatte med til den årlige 
oprydningsdag.

Der blev arbejdet hårdt i godt 4 timer med 
rengøring, maling, oprydning, rensning af bede 
og terrasser, opsamling af blade, klargøring af 
driving range og meget mere.

Tak til alle, der stillede op denne dag – det gør 
virkelig en forskel med så engagerede frivillige i 
klubben.  

ÅBNINGSTURNERING:

Søndag d. 27. marts blev årets
Åbningsturnering afviklet på Blå/Gul.

68 deltagere stillede op i 5 rækker – og der 
var gode præmier fra Morten Hedegaard og 
Morten Jensen at spille om.

RESULTATER:
A-rækken:
1. Oliver Mortensen – 36 point
2. Gustav Marcu Clausen – 36 point
3. Marc Kristensen – 34 point
B-rækken:
1. Henrik Grave – 39 point
2. Torben Eduardsen – 37 point
3. Claus Holm – 36 point
C-rækken:
1. Henrik C Rasmussen – 41 point
2. Per Henrik Nielsen – 40 point
3. Johan Rosenblad – 40 point
D-rækken:
1. Jette Hansen – 36 point
E-rækken:
1. Børge Ziegler – 43 point
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Medlemsmøde 4. april kl. 19:
På mødet vil der blive snakket om 

Baneudviklingsplan set i forhold til den 

nylige strategi- og virksomhedsplan.

Der vil være indlæg fra baneudvalget og 

DGU-banekonsulent og der vil være 

mulighed for spørgsmål og kommentarer 

fra medlemmer.

Vel mødt.

KVINDER OG GOLF:
Mandag d. 25. april sættes et nyt
rekrutteringstiltag i gang i Brønderslev 
Golfklub. Kvinder og Golf er et 8 ugers 
begynderforløb for kvinder. Udover ugentlig 
træning vil der i høj grad blive lagt væk på 
sociale arrangementer og socialt samvær.
Håbet er at få samlet et hold på 20 kvinder.

Er det nu din kone, kæreste, søster, 

veninde, kollega skal til at spille golf –

så har vi et nyt og anderledes kursus, 

hvor golfspil og socialt samvær, tapas, 

foredrag og overraskelser kan blive 

starten på et liv med golf. 

Pris alt inkl. 1.299,-.


