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MEDLEMSMØDE:
Mandag d. 4. april blev der afholdt medlemsmøde i 
Brønderslev Golfklub.
Omkring 60 medlemmer mødte op til en orientering 
om en baneudviklingsplan for anlægget i 
Brønderslev Golfklub.

Baneudvalget præsenterede først baggrunden for en 
ny udviklingsplan med afsæt i den nye strategi- og 
virksomhedsplan. Det er med baggrund i klubbens 
mission, vision og målsætninger.

Derefter fulgte en gennemgang af de forskellige 
punkter, der ligger i det foreløbige udkast til 
baneudviklingsplanen. 

Aktivitetsplanen for 2022 indeholder ikke en masse 
nye tiltag, der skal igangsættes. Det handler først og 
fremmest om at få højnet den overordnede stand på 
banen. 

På nuværende tidspunkt er der gang i en udvidelse 
af driving rangen, som vil være med til at løse 
kapacitetsproblemer, når der holdtræninger på 
rangen.

Bestyrelse og baneudvalg arbejder videre med at 
færdiggøre og konkretisere den overordnede 
baneudviklingsplan, som senere vil være tilgængelig 
for alle medlemmer på klubbens hjemmeside.

KLUBBEN:
Vigtige datoer:
24.04.2022: Golfens Dag
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BANEN:
Som noget nyt i denne sæson, vil der hver uge 
være 1 sløjfe lukket 1 dag om ugen frem til kl. 
10.00.
Dette tiltag skal gøre det muligt at komme 
oftere rundt på de forskellige sløjfer med mere 
omfattende arbejde som prikning og topdres-
sing af greens.
Blokeringerne er lagt sådan, at de gerne skulle 
genere mindst muligt; men det betyder af gode 
grunde, at der 1 dag om ugen vil være færre 
starttider til rådighed i morgentimerne.

VEJR OG BANE:
Med en udsigt fra klubhuset d. 6. april som 
ovenstående er der desværre stadig lidt lange 
udsigter til ordentlig vækst i græsset på banen.
Det har selvfølgelig betydning for, hvilke arbej-
der, der kan udføres på banen i øjeblikket.

Green på Blå 8 åbner lige så snart det er muligt, 
men det kræver en 14 dages tid med en 
jordtemperatur på over 7 grader, før det nye 
græs er modstandsdygtigt.

Vi krydser fingre for en snarlig forbedret vejr-
udsigt.
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SHOPPEN:
Ping demo dag
Ping kigger forbi Brønderslev Golfklub på søndag 
den 10. april fra 11-15. Ping laver forrygende 
udstyr til alle.
Har du lyst til at blive målt op, så står vi sammen 
med Peter fra Ping klar til at guide og tilpasse 
udstyr.

Book din tid på post@hedegaardgolf.dk

God uge!

BRØNDERSLEV GOLFCAFE:
175kr pr person. (minimum 2 personer)

Kan fås fra d. 8/4 til og med d. 18/4 og bestilles 
min 3 dage i forvejen.

Påsketapas-frokost består af følgende:

-Påskesild (modnet sild fra Hirtshals) karrysalat, 
løg, kapers og 1/2 æg
-Smørstegt Rødspættefilet, rørt mayonnaise, 
håndpillede rejer, citron og dild
-Varmrøget laks fra Einar Christensen, 
hummerdressing og asparges
-Hønsesalat m ananas og bacon
-Roastbeef m hjemmerørt remoulade, peberrod 
og pickles
-2 slags lækre oste m kiks og druer
-Hjemmelavede marcipan påskeæg m 
chokoladeovertræk
-Jordbær/Rabarbertrifli med skum og crunch
-Hjemmebagt flutes samt rugbrød og smør
-Tilkøb
-Frikadeller m kold kartoffelsalat 30kr
-Tarteletter med høns i asparges 30kr

Kontakt Brønderslev Golfcafé på: 9882 5283

TILBAGEBLIK:
Indvielse af rød sløjfe

Vi har fået digitaliseret en knap 28 minutter 
video fra indvielsen af Rød sløjfe i 2001.

Jens Chr. Vestergaard er manden bag videoen, 
som nu ligger på YouTube. Videoen kan ses HER

mailto:post@hedegaardgolf.dk
https://www.youtube.com/watch?v=oIeWKf9itPM
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