Nyhedsbrev – 19.12.2018.
Kære medlemmer
Med dette – årets sidste nyhedsbrev – vil
jeg gerne ønske Jer alle og Jeres nærmeste
en rigtig GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR.
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.
Vi har netop lagt sidste hånd på virksomhedsplanen for Åskov Golfklub og forretningsordenen for
bestyrelsesarbejdet – begge planer er nu tilgængelige på klubbens hjemmeside.
Baneudvalget har været samlet til møde, hvor vi dels har set tilbage på året 2018, og dels set på planer for 2019.
Det siger sig selv, at den meget tørre sommer har sat sig sine spor, men den planlagte ændrede behandlingsrutine
vedr. vore greens har i årets løb forbedret kvaliteten – stimpmetermålinger har det meste af året vist mindst 8.
Vi er på rette vej – men det tager tid, og vi fortsætter arbejdet med kvaliteten i 2019.
Der er afsat midler til en generel eftersåning af hele vores baneanlæg (fairways og greens), ligesom der er afsat
midler til udskiftning af sandet i størstedelen af vore bunkers i dette regnskabsår.
Begge dele har en høj prioritet, og den samlede udviklingsplan for banen ligger på hjemmesiden, og her vil der
løbende ske opdatering af de enkelte områder.
Sammensætningen af de enkelte udvalg er i fuld gang, og der er flere ledige pladser. Har du lyst og mulighed for
at give en hånd med, vil vi meget gerne høre fra dig – når vi løfter i flok bliver opgaven meget overkommelig for
alle deltagere. Skriv eller ring til Hanne på kontoret eller undertegnede, så skal vi nok finde en plads til dig.
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 bestyrelsens vegne
Kristian Hansen - formand

