Nyhedsbrev nr. 2020 -2
Kære golfmedlem,
Var der nogen, der sagde ’Corona’? De seneste par måneder har været meget specielle, og vi kan vist godt
sige, at vi aldrig har oplevet noget lignende. Vores bane og klubhus har været mere eller mindre lukket for
medlemmer og gæster, og det har til tider været noget spøgelsesagtigt at bevæge sig rundt i klubben. Nu
ser det heldigvis ud til at det værste er overstået, og vi kan igen spille vores elskede sport på næsten normal
vis. Men husk – vi skal stadigvæk overholde myndighedernes retningslinjer med hensyn til afstand, hygiejne
m.m.
Corona situationen har aflyst eller ændret mange af vores planlagte aktiviteter. Vi stod netop foran årets
generalforsamling, da Danmark blev lukket ned. Nu har vi endelig kunne fastsætte en ny dato, som bliver
torsdag den 20. august kl. 19. Det er dog stadigvæk under forudsætning af, at forsamlingsforbuddet bliver
de annoncerede 200 personer.

Medlemmer!
Vi havde planlagt mange gode aktiviteter til hvervning af nye medlemmer, som skulle starte i slutningen af
marts. Men disse planer måtte vi dels udskyde og dels tilpasse til en ny Corona verden.
I midten af maj startede vi med at markedsføre lokalt efter nye medlemmer. Det skete med omdeling af
flyers og annoncering via Facebook. Og vi satte et stort banner op på hegnet ud til Blæsenborg Alle. Om det
skyldes disse aktiviteter, ved vi ikke. Men faktum er, at vi lige nu har ca. 20 personer, der er ved at lære
golfspillet at kende. Det er flere, end vi har haft de sidste par år.
Og i løbet af juni vil vi også igangsætte de aktiviteter, som vi oprindeligt havde planlagt. Så den skulle gerne
spille på alle tangenter inden månedens udgang!
Husk – du kan som medlem i klubben deltage i den store medlemskonkurrence. Hvis du skaffer et medlem
til klubben, deltager du i lodtrækningen om golfudstyr fra Puma eller Cobra efter eget valg. Du kan f.eks.
vælge en ny driver, regnvejrstøj, nye jern og alt mulig andet, som vi enten har i shoppen eller kan skaffe
hjem. Alt hvad du skal gøre, er at skaffe et nyt medlem (begynder eller erfaren), give besked til Claus på
kontoret – og så deltager du i lodtrækningen, som finder sted cirka 1. oktober.

Bestyrelsen og klubbens økonomi
Eftersom den ordinære generalforsamling ikke har været afholdt, fungerer den nuværende bestyrelse som
en forretningsbestyrelse. Det betyder, at den daglige drift skal varetages, men der kan ikke træffes
beslutninger om større tiltag og ændringer.
Klubbens økonomi er desværre også blevet ramt af krisen. Sæsonen er kommet meget senere i gang, og vi
har væsentlig færre indtægter på greenfee end normalt. Vi har også mistet omsætning i shoppen, selvom vi
er ved at komme godt efter det. Endelig, har vi mistet en del salg af øl, vand og vin. På den anden side har vi
kunnet spare lidt på varmen og strømmen, men det opvejer slet ikke tabene. Bestyrelsen har søgt
lønkompensation for en del af vores personale – og fået det. Vi har også søgt DGI’s Corona fond, men
kender p.t. ikke svaret på denne ansøgning. Så alt i alt er vores økonomiske situation noget usikker, og vi

har derfor i bestyrelsen valgt at være meget forsigtige og tilbageholdende med udgifter og planlagte
investeringer. Alle ikke nødvendige udgifter og investeringer holdes tilbage, indtil vi har et bedre overblik
over vores økonomi.

Banen netop nu
Vores bane står rigtig flot netop nu, og vi får megen ros fra de greenfeegæster, som efterhånden er ved
dukke op. Vores greenkeepere og de frivillige gør et rigtig godt arbejde – mange tak til dem!
Ved sæsonens start lancerede vi et par nye tiltag på banen. Du har sikkert bemærket, at flagstængerne nu
er udstyret med et lille gult flag, som markerer, hvor hullet er placeret på greenen (forrest, midt eller
bagerst). Teestedskiltene er blevet malet hvide, så de er mere synlige. Der er sat nye klokker op på hul nr. 5
og nr. 15. Der har ind imellem været nogle farlige situationer, som vi håber, at vi kan minimere med disse
klokker – så husk at bruge dem!
Og på hul nr. 8 har vi, efter anbefaling fra vores banearkitekt, plantet nogle træer i det håb, at hullet om
nogle år bliver lidt kønnere at se på og måske også lidt mere spændende at spille.

Nyt baneguide system.
Vi har netop lavet en aftale med et firma, som lancerer en ny og mere moderne form for baneguide.
Systemet hedder GLFR, og består af en app, som kan bruges som en baneguide på din telefon. Du kan også
føre scorekortet via denne app, og du kan såmænd også indrapportere din score direkte til DGU via app’en.
Vi vil stadigvæk også bruge trykte baneguides.
Vores bane skal måles op med et avanceret GPS-system, inden systemet tages i brug, men indenfor en
måneds tid er vi sandsynligvis klar til start. Vi informerer dig, når vi er klar!

Golfshoppen.
Når du handler i klubbens shop, støtter du klubben og dig selv. Husk, at vi altid står parat med rådgivning og
vejledning. Og husk også, at vi altid matcher priser, som du har set andre steder. Så der er ingen grund til at
køre til Golfexperten eller købe på nettet. Hvis vi har varen eller kan skaffe den, så kan du altid købe til
konkurrencedygtige priser i din egen shop!
Som noget nyt, har vi planer om at forhandle produkter fra Titleist og Footjoy. Vi vil dog ikke købe nye varer
ind lige nu, men står du og overvejer produkter fra disse to mærker, så kom ind i shoppen og snak med
Thomas eller Claus – så finder vi ud af det!

Så er der kun tilbage at ønske alle klubbens medlemmer en rigtig god golf-sommer med masser af godt spil
og højt humør!

