Hovedpartnere:

Nyhedsbrev – 1.12.2017
Kære medlemmer
Bestyrelsen har netop afholdt bestyrelsesmøde, hvor vi bl.a. talte om nogle ændringer
omkring vor kommunikation af mødereferater m.m. Det vil fremadrettet blive i form af et
nyhedsbrev, hvor dette er det første, og vi vil her beskrive de beslutninger, som blev vedtaget
på bestyrelsesmødet.
Formålet med denne ændring er, at vi dermed får lejlighed til at gøre nogle tilføjelser omkring
den enkelte beslutning, i stedet for blot beslutningen, som fremgår af referatet.
Ud over underskrift af referater fra generalforsamling og det konstituerende bestyrelsesmøde
fik vi en opdatering af den økonomiske status for de første to måneder i det nye regnskabsår.
Ud over nogle højere greenfee indtægter var der ikke nævneværdige afvigelser, så alt i alt en
fornuftig start på det nye år.
Vi har også drøftet de enkelte udvalgs arbejdsopgaver, og det vil der blive arbejdet videre
med, således der foreligger nogle klare retningslinjer omkring de enkelte udvalgs arbejde.
Vi besluttede at indkøbe nye bolde til driving range. Der bliver indkøbt nogle gode gule Srixon
1 piece bolde, og de skulle have en god holdbarhed. Disse bolde flyver ca. 87% af en normal
bold, men fortsat med en god boldflugt, og det er dermed vort håb, at vi kan fastholde flere
bolde på driving range, da de forhåbentlig ikke bliver slået ud af vort anlæg.
Endelig besluttede vi at anlægge helt nye tee-steder på par 3 banen. De nedslidte måtter
udskiftes med kunstgræs, således det bliver muligt at bruge tees, og de kommende tee-steder
bliver ca. 6 kvm. – altså ca. 3 gange større end de aktuelle måtter. Det er tanken, at kvaliteten
af par 3 banen løftes, således vi kan markedsføre denne del som en attraktiv pay and play
bane, og dermed forhåbentlig skabe en indtægt til klubben. Arbejdet vil blive igangsat, når
vejret tillader det – de nuværende nedbørsmængder og frost forhindrer det på nuværende
tidspunkt.
Bestyrelsen afholder næste møde lørdag den 27. januar 2018, og her skal vi dels arbejde
videre med de enkelte udvalgs arbejdsopgaver, og dels have sammensat udvalgene. Vi kan
godt bruge nogle flere medlemmer til de enkelte udvalg – Hans Hessellund hører meget gerne
fra medlemmer, der kunne tænke sig at give en hånd med i begynderudvalget, Brita
Heesgaard kunne bruge nogle i turneringsudvalget og Michael Nielsen mangler hjælp i
sponsorudvalget. Hold Jer endelig ikke tilbage – med et passende antal hænder bliver der tale
om nogle meget overkommelige opgaver.
På det kommende bestyrelsesmøde vil vi også drøfte nogle fremadrettede visioner for Åskov
Golfklub på kort og lidt længere sigt.
Bestyrelsen modtager meget gerne input til den fortsatte udvikling af Åskov Golfklub. Vi
modtager gerne mails og/eller der bliver også mulighed for at lægge skriftlig ris / ros / forslag
i en postkasse, som bliver hængt op i klubhuset.
Afslutningsvis vil jeg gerne ønske Jer alle en rigtig GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR.
På bestyrelsens vegne
Kristian Hansen - formand
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