
 

 
 

 

Nyhedsbrev – 23. august 2018 

Kære medlemmer 

Efter en meget lang og varm sommer har vi nu igen afholdt bestyrelsesmøde, og vi er fortsat 

ganske fortrøstningsfulde med hensyn til klubbens økonomi. 

Det har været en ekstraordinær lang og varm sommer, som tydeligvis har sat sig sine spor på 

banen. Efter den seneste tids nedbør begynder det dog igen at grønnes, og baneudvalget vil her i 

slutningen af august gennemgå og opstille en udviklingsplan til fortsat udvikling af vores baneanlæg. 

I samarbejde med en af vores hovedpartnere Vestjylland Forsikring, der også er klubbens 

forsikringsselskab, får du mulighed for at støtte Åskov Golfklub. Hvis du vil give Vestjylland 

Forsikring lov til at kontakte dig, for at gennemgå dine forsikringsforhold tilfalder der Åskov Golfklub 

kr. 250,00, og hvis det ender med en aftale om et fremtidigt samarbejde tilfalder der Åskov Golfklub 

yderligere kr. 250,00 – alt i alt en ”win-win” situation for alle parter. 

I den forbindelse er der planlagt en ringeaften – torsdag den 6. september – hvor medlemmer fra 

Åskov Golfklub muligvis vil kontakte dig angående en sådan beskrevet forsikringsgennemgang.  

Hvis du har mulighed for at hjælpe til denne aften på ”ringeholdet” vil sponsorudvalgsformand 

Michael Nielsen gerne høre fra dig. Du har også allerede nu mulighed for at takke ja til et møde med 

Vestjylland Forsikring, ved at kontakte Michael Nielsen på mail: partner@aaskov-golfklub.dk.  

Som bekendt markerede Åskov Golfklub sidste år klubbens 25 års jubilæum. I år er det så 25 år 

siden chefgreenkeeper Bent Kristensen startede i  klubben, og det vil blive markeret med en lille 

reception i klubhuset fredag den 21. september fra kl. 13.00 – 15.00, hvor alle har mulighed for at 

komme forbi og gratulere. 

September er også tidspunktet for afvikling af klubmesterskaberne, og i år vil disse blive udvidet, 

således der vil blive spillet i 12 rækker. Det vil dog være en forudsætning, at der er mindst 4 spillere 

i den enkelte række, for at denne bliver afviklet. Nærmere beskrivelse ligger på hjemmesiden, og 

der er åbnet for tilmeldinger i GolfBox. 

Endelig er det også ved at nærme sig tiden for planlægning af årets generalforsamling, som afholdes 

i klubhuset torsdag den 15. november, hvor der startes med den sædvanlige fællesspisning. 

Nærmere indkaldelse med dagsorden m.m. følger i slutningen af oktober, men her er lige en 

opfordring til Jer alle, om at komme med indstillinger/forslag til, hvem der skal være årets spiller 

2018. Traditionen tro vil vi på generalforsamlingen hædre et medlem, som gør eller i årets løb har 

gjort en særlig indsats til fordel for Åskov Golfklub. Indstillinger kan enten afleveres i ”Ris / Ros” 

postkassen i klubhuset eller sendes til undertegnede på mail: formand@aaskov-golfklub.dk.  

 

På bestyrelsens vegne 

Kristian Hansen - formand 
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