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Baneudviklingsplanen ligger nu på vores hjemmeside, efter den
har været fremlagt på medlemsmøde og efterfølgende godkendt
i bestyrelsen.

Baneudviklingsplanen er blevet til med input fra den tidligere
baneplan, oplæg fra og køreture på banen med medlemmer samt
hjælp fra DGU. Baneudviklingsplanen er udarbejdet som en
rammeplan, der skal danne udgangspunkt for aktiviteterne, der
gennemføres fremadrettet. Årligt vil der blive udarbejdet en
handlingsplan for det kommende år.

I 2022 lyder handlingsplanen på følgende aktiviteter:

• Det vigtigste område i år er, at den overordnede stand på
banen skal hæves i 2022, det skulle være muligt med en stor
udskiftning af maskiner, som er mere driftssikre og mere
effektive. Dette giver flere arbejdstimer specifikt til brug på
banen. Det betyder, at kvaliteten af alle vores spilleflader skal
hæves.  (Vi er dog udfordret p.t. på levering af alle maskinerne,
men der er lys forude). Herunder skal der klippes rough på
udvalgte steder, og der skal være klippet foran hazarder.
Løbende vil mindre forbedringer blive prioriteret.

• Indkøring af nye maskiner i 2022.

• Bunker – Fastlæggelse af plan for bunkerudseende, samt
oversigt over hvilke bunkers skal prioriteres først.

• Skilte - Udseende for skilte på baneanlægget skal fastlægges.

MISSION
Brønderslev Golfklub skal til
stadighed være en attraktiv
klub samt have nogle gode
baner og træningsfaciliteter.

VISION
Brønderslev Golfklub skal
være den foretrukne klub
nord for Limfjorden for både
medlemmer og gæster.

VÆRDIER
* Positiv og inkluderende
atmosfære, der rummer alle.

* Godt socialt miljø og et
fælleskab, hvor medlemmer
og gæster føler sig
velkomne.

* Godt informationsniveau.

* God service til medlemmer
og gæster.

VI GIVER DIG GERNE ET GODT TILBUD TIL EN SJOV GOLFDAG! BROENDERSLEVGOLFKLUB.DK
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MØDE MED FRIVILLIGE D. 6. JULI KL. 17.00

At drive en golfklub i Danmark kræver en kæmpe indsats fra et
stort korps af frivillige. Uden jer ville det simpelthen ikke kunne
hænge sammen både praktisk og økonomisk.
Vi i Brønderslev Golfklub er derfor stærkt afhængige af jer
frivillige.
Vi har en prioriteret liste med opgaver, som vi gerne vil
gennemgå for jer på et møde 6. juli klokken 17.00 i Golfcafeen.
Vi sørger for en sandwich og en vand så derfor vil vi gerne vide
hvor mange I kommer. Tilmelding sker ved kontakt til kontoret.

Udover denne liste tænker vi dagsordenen er som nedenstående.

1.	Hvordan kan vi tiltrække nye frivillige og gøre det mere
attraktivt at være frivillig i Brønderslev Golfklub?

2.	Input og tilbagemeldinger fra vores frivillige med faste
opgaver.

3.	Kan vi finde en koordinator til de faste hold af frivillige?

4.	Ordet er frit hvad kan vi gøre bedre?

Anders Lindegaard Nielsen
Bestyrelsen

Er du ikke allerede frivillig i
golfklubben, er dette møde
også for dig, hvis du ønsker
at hjælpe til med specifikke
opgaver.

Hvis du ikke kan komme til
mødet, vil vi meget gerne
høre fra dig, så vi kan
kontakte dig efterfølgende.

Vel mødt d. 6. juli kl.17.00

TILMELDING: info@broenderslevgolfklub.dk BROENDERSLEVGOLFKLUB.DK



BRØNDERSLEV GOLFKLUB

UGE 26 UGEAVIS

KOM OG DELTAG I KLUBMESTERSKAB I SHORT GAME.
HENT SCOREKORT VED KONTORET OG AFLEVER DET

UDFYLDT I PROSHOPPEN
KUN KR.

20,-
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