
 

 

Kære medlemmer                 8. februar 2019. 

 

Bestyrelsen var samlet til et udvidet bestyrelsesmøde lørdag den 2. februar, hvor hovedtemaet var planlægning af 

den kommende sæson i de enkelte udvalg. Sammensætningen af de enkelte udvalg fremgår af hjemmesiden, 

hvor der også er billeder af udvalgsformændene.  

Vi kan godt bruge nogle flere medlemmer i nogle af udvalgene, og såfremt du vil være med til at gøre en forskel, 

vil jeg meget gerne høre fra dig, eller du kan tage kontakt til den udvalgsformand, hvor du kan hjælpe. 

Baneudvalgets mål for 2019 er en fortsat udvikling af kvaliteten af baneanlægget. Det vil blandt meget andet sige 

en fortsat bearbejdning af vore greens, udskiftning af sandet i bunkers og eftersåning af fairways. 

Som beskrevet i det foregående nyhedsbrev, har udvalget planlagt arbejdsdag lørdag den 23. marts 2019 med 

start kl. 9.00, og det er en lang række opgaver, som forhåbentlig kan udføres denne dag: 

 Opfyldning af tørvehuller på fairways.      

 Oprydning efter træfældning og opstamning, der flises.  

 Klargøring og opdatering af driving range med fastgørelse af måtter.    

 Oprydning på P-pladsen. 

 Maling af plankeværk og bord-bænke sæt.    

 Rensning af skilte på banen.  

 Rengøring omkring klubhus.  

 Flytning af grill og opdatering af ankomstområde.     

 Hovedrengøring af klubhus.  

Vi håber at se rigtig mange medlemmer denne dag, således der lige som sidste år kan gøres en stor forskel. 

Begynderudvalget er i fuld gang med at planlægge sæsonen, som vil byde på en ændring omkring 

regelundervisningen. Denne vil igen blive henlagt til fysisk undervisning i klubhuset og undervisning på banen, 

med brug af materialer fra Dansk Golf Union. 

Prisstrukturen for et prøvemedlemskab vil i 2019, som udgangspunkt, være en betaling på kr. 500, der blandt 

meget andet afdækker undervisning til en værdi af kr. 900. Ved overgang til fuldgyldigt medlemskab efter 

prøveperioden, bliver de betalte kr. 500 modregnet i kontingent for den resterende del af 2019 – dermed vil et 

prøvemedlemskab reelt være gratis. 

Med hensyn til regelundervisning er der en sidste chance for en opdatering af de nye regler, som trådte i kraft pr. 

1. januar 2019, tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.00 i klubhuset. Tilmelding via GolfBox under turneringer. 

Juniorudvalget samles til et planlægningsmøde i løbet af februar, men det er nu fastlagt, at juniortræningen om 

mandagen rykker starttidspunktet til kl. 17.00, således der gives bedre mulighed for at nå transporten til klubben. 

Sponsorudvalget har inviteret alle vores sponsorer til et netværksmøde i klubhuset, og dette møde blev afholdt 

tirsdag den 5. februar, hvor udvalget fik en lang række gode input til en fortsat udvikling af Åskov Golfklub. 

 



 

 

 

Sportsudvalget har modtaget turneringsplanerne for alle turneringsholdene, og der er links til alle på hjemme-

siden under ”kampprogrammer”.  

Foruden divisionsholdene (3. division damer, 3. division herrer, 5. division herrer og kval. række herrer) deltager vi 

med 4 hold i regionsgolfturneringen (c-rækken, veteran B-række og 2 hold i veteran D-række). 

Turneringsudvalget har næsten turneringsplanen for 2019 på plads, og der vil være stort set det samme antal 

turneringer i 2019 som tidligere år. Planen kommer på hjemmesiden i løbet af kort tid, men det kan allerede nu 

oplyses, at åbningsturneringen bliver søndag den 31. marts 2019 kl. 10.00.  

Bestyrelsen mødes næste gang onsdag den 6. marts 2019. 

På bestyrelsens vegne 

Kristian Hansen - formand 

 


