
                                                                         

  

 

 

Nyhedsbrev – 19.12.2017. 

                                                                                                               
 
Kære medlemmer 
 
 

              
 
 
I disse dage vender kalenderen, således dagene igen bliver længere, og selv om det er en kold og mørk 
tid lige nu, kan vi snart igen se frem til foråret med grønne fairways og grønne greens. 
 
I bestyrelsen bruger vi den mørke tid til at planlægge den kommende sæson. Det vil blandt meget 
andet sige, at vi får sammensat nogle gode udvalg og programsat turneringer m.m. 
 
Der har været en dejlig stor interesse for deltagelse i det nye baneudvalg, som nu er blevet 
sammensat, og dette består af formand Kristian Hansen, chefgreenkeeper Bent Kristensen, 
greenkeeper Niels Christian Jensen, træner Andreas Thune, Jan Christensen, Per Ulv Lund, Brian 
Moesgaard og Ole Würtz. Desuden suppleres udvalget af Søren Gudiksen, Kristian Johnsen, 
Kjeld Lidegaard og Benny Kiel Madsen. 
 
Men vi mangler fortsat nogle interesserede til at hjælpe til i begynderudvalget, sponsorudvalget og  
turneringsudvalget. Giv endelig lyd fra Jer – når vi løfter i flok bliver opgaven meget overkommelig for 
alle deltagere. 
 
Med starten på det nye år følger også kontingentbetalinger, og disse er netop klargjort og udsendes 
via pbs. Såfremt betalingen ikke er tilmeldt automatisk betaling via pbs, udsendes indbetalingskort, som  
skal anvendes til betalingen, og på dette indbetalingskort fremgår numre til brug for tilmelding til  
automatisk pbs-betaling. Jeg vil gerne opfordre Jer alle til at tilmelde til den automatiske betaling – det er  
en meget stor hjælp for Hanne vedr. bogføringsarbejdet. 
 
Endelig vil jeg gerne bede Jer alle sikre, at de registrerede adresseoplysninger, mailadresser og  
telefonnumre er registreret korrekt i GolfBox. Alle informationer m.m. bliver udsendt til medlemskredsen 
via e-mail, men vi kan desværre konstatere, at vi får nogle afvisninger på grund af forkert mailadresse. 
I har alle mulighed for at opdatere egne oplysninger i GolfBox, men kontakt Hanne på kontoret eller 
undertegnede, hvis I har brug for hjælp. 
 
På betyrelsens vegne 
Kristian Hansen - formand                                                                 

 

Med dette – årets sidste nyhedsbrev – vil 

jeg gerne ønske Jer alle og Jeres nærmeste 

en rigtig GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR. 


