Nyhedsbrev – 18. oktober 2018
Kære medlemmer
Sæsonen lakker imod enden og dermed er det også snart tid for den ordinære generalforsamling.
Denne afholdes torsdag den 15. november, hvor vi sædvanen tro starter med fællesspisning kl.
18.30 og afholdelse af generalforsamlingen kl. 19.30. Der er åbnet for tilmelding i GolfBox.
I det seneste nyhedsbrev opfordrede vi medlemmerne til, at indstille kandidater til årets spiller
2018, og vi har også modtaget nogle forslag, som vi nu vil se nærmere på i bestyrelsen.
Foruden føromtalte kandidater, har vi også modtaget enkelte forslag i ”forslagskassen”, men disse
har desværre været uden afsender, så vi har ikke mulighed for at besvare direkte.
Der er modtaget forslag til beplantning på banen, som falder i god tråd med det beskrevne i
udviklingsplanen for banen – det er også baneudvalgets ønske, at der plantes flere træer på banen.
Der har også været spørgsmål angående de to stolper på driving range. Formålet er, at disse
anvendes som sigte/retning for de lange slag på driving range, således boldene forbliver mere
samlede, og dermed lettere og hurtigere at samle op.
Endelig skulle det gerne sikre, at vi ikke mister helt så mange træningsbolde på marken til venstre
for driving range.
Når frosten på et eller andet tidspunkt sætter ind, vil boldopsamleren blive sat i garage, og i stedet
vil der være egen opsamling af bolde. Til hjælp til dette vil der blive indkøbt et par single opsamlere,
som fremadrettet også kan anvendes på træningsområderne.
På dette års generalforsamling vil bestyrelsen foreslå en organisatorisk ændring, således bestyrelsen
reduceres fra 7 personer til 5 personer. (Vedtægterne foreskriver 5 eller 7 eller 9 personer.)
Baggrunden er et ønske om, at trimme bestyrelsesarbejdet, og samtidig sikre, at de enkelte udvalg
får adgang til alene at arbejde med lige bestemt det, der er interesseområdet for det enkelte udvalg.
På generalforsamlingen er Jan Christensen, Brita Heesgaard, Michael Nielsen (Sport) og Michael
Nielsen (Partner) på valg, og Hans Hessellund har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen
foreslår genvalg af Jan Christensen, Brita Heesgaard og Michael Nielsen (Partner), hvorefter det
fremtidige antal bestyrelsesmedlemmer er 5 personer.
Der har været afholdt møde mellem de 8 klubber (Birkemose, Brande, Dejbjerg, Give, Herning,
Jelling, Kellers Park og Åskov) i firkløversamarbejdet Dette samarbejde fortsætter på uændrede
vilkår i 2019, og som tidligere forudsætter det fuldgyldigt medlemskab af klubben.
Der er nu åbnet for salg af firkløver for 2019 for nye fuldgyldige medlemmer, medens eksisterende
medlemmer med firkløver automatisk vil blive forlænget og betaling opkræves sammen med
forårskontingentet 1. januar 2019.
På bestyrelsens vegne
Kristian Hansen - formand

