Nyhedsbrev nr. 1
Sidste år producerede vi 2 udgaver af klubbladet ”Indspil”, men måtte i begge
tilfælde konstatere at interessen for at læse bladet måtte være begrænset, idet der
kun blev afhentet mindre end 300 eksemplarer. Det fik så bestyrelsen til at aflive
klubbladet, og vi vil nu erstatte dette med Nyhedsbreve, som vil blive lagt på nettet, i
den takt der er rigtige nyheder, som vi mener, bør offentliggøres for klubbens
medlemmer.
Det kan være resultater af de sidste afholdte matcher, regelændringer, nye
lokalregler, vejledninger til medlemmer, ja mulighederne er uanede. Vi vil derfor
også opfordre alle udvalgene til at indsende relevante nyheder, således at øvrige
medlemmer kan delagtiggøres i dagligdagen i de enkelte udvalg.
Antallet og hyppigheden af Nyhedsbrevene er ikke fastlagt, hellere færre med rigtige
nyheder, end flere med gamle nyheder.
Klargøring til sæsonen
Nu begynder det at krible mere og mere, vi vil i gang. Denne vinter har jo været en
underlig størrelse, hovedparten af tiden har det været golfvejr, en lille del af tiden
med sne og en del af tiden med hård frost. Når man nu går en tur på Øst-Sløjfen,
så må man beundre den stand banen har.Der har været spillet rigtig mange runder,
og som bekendt så måtte bestyrelsen indføre vinterregler i weekends, for at så
mange som muligt kunne komme på banen på de gode dage. Når vi åbner 18 Huls
banen, så vender vi tilbage til de normale fletteregler.
Til alle dame- og herreklubs matcher på Øst-Sløjfen er der nu tidsbestilling, så
længe der spilles 9 huls matcher der.
Vore greenkeepere er så småt startet op, og hvis alting flasker sig, så har de banen
klar, så vi kan starte på 18 Huls banen inden den 1. april, men nærmere herom
senere.
For alle som ikke besøger klubben om vinteren, så har vi jo færdiggjort
overbygningen af siloen med topdress, monteret el-betjente porte i maskinhuset, og
inden længe vil der komme ny belægning udenfor maskinhuset.
De sidste par år har der ikke været så megen snak om at spille på 18 Huls banen,
alene af den grund, at der har været sne, men i år skorter det ikke på opfordringer til
at lukke op allerede nu, men i bestyrelsen har vi stadig den opfattelse at vi hellere
venter, så vi har en veltrimmet bane gennem hele sæsonen. Det har været rigtig de
foregående år, og det forventer vi også i år.
Ude på banen er vi nu i gang med de sædvanlige vedligeholdelsesarbejder, og
derudover vil der i løbet af foråret blive opsat læskur ved hul 1 øst og ved hvid tee
15. Sammen med de nuværende 3 toiletskure vil de nye skure blive lynsikrede,
således at man trygt kan søge ly i tordenvejr.
På træningsbanen vil der komme nye markeringer, og for at være mere effektiv med
boldopsamlingen, er der indkøbt en ny opsamler, som bliver leveret i starten af april.
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Grøn profil
Alle som deltog i Erhvervsklubbens arrangement i februar, hørte DGU´s
direktør Morten Backhausen omtale mælkebøtter på fairways. Det må vi nok også til
at indstille os på om nogle år, vore muligheder for at bruge sprøjtemidler begrænses
mere og mere. Fremadrettet vil rapportering om anvendelse af sprøjtemidler komme
til at ligne landbruget mere og mere, ligesom vore greenkeepere skal have været på
sprøjtekursus for at håndtere sprøjten. I forbindelse med DGU´s årsmøde den 23.
marts vil Preben og Bendt deltage i en temadag om pesticider.
Nu er sprøjtemidler jo ikke det eneste tiltag, som har et grønt profil. Vi bruger meget
el, især når vi har de tørre somre hvor vi vander meget. Derfor har vi besluttet at
investere i et solcelleanlæg, som kan yde ca. 10.000 kwh, eller ca. 1/3 af vort
årsforbrug. Med de nuværende priser for elforbrug, vil anlægget være betalt over
7 – 8 år, men mon ikke el-prisen stiger, så tilbagebetalingstiden bliver kortere.
Anlægget er købt hos Dansk Automation, og bliver monteret på sydsiden af
maskinhuset i maj måned. Det glæder vi os meget til.
Dansk Golfshow
Mange af klubbens medlemmer besøgte klubbens stand på Golfmessen i Herning.
Vi synes selv at det var en flot lille stand, som var velbesøgt, både af medlemmer og
gæster udefra. Det er altid en fornøjelse at være på standen, da klubben og banen
får en masse ros fra golfspillere, som enten har spillet på banen, eller som har hørt
om den, og vil besøge os senere. Det er jo også en ros til alle vore medlemmer, en
oplevelse består jo også af den modtagelse og service man oplever, fra man
kommer til man går.
På billedet ses fra venstre,
Jørgen B. Jørgensen
(Næstformand i Trehøje Golfklub),
Lars Krogsgaard
(Vinder af konkurrencen) og
Lasse Nørgård Nielsen
(Ford i Herning)

I forbindelse med messen, havde vi den traditionelle konkurrence, som næsten bør
være på enhver stand. I år var der lavet et samarbejde med Bjarne Nielsen A/S,
Ford i Herning, som havde stille 4 stk. Bridgestone bildæk til rådighed som præmie.
Opgaven bestod så i at gætte hvor mange golfbolde der kunne være i et bildæk, når
åbningerne var lukket med et plexiglas plade.
At vurderingsevnen ikke er lige stor hos alle, blev nok udstillet her. Der var gæt fra
180 bolde til 3000 bolde. Kun en enkelt; Lars Korsgaard fra Randers, havde gættet
at der var 763 bolde i dækket. Han har været i Herning hos Ford, for at få præmien
overrakt.
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Ved den tidligere omtalte Erhvervsaften, havde Ford i Herning et indlæg, og ved
afslutningen kom der et tilbud, at på grund af den gode klubånd i Trehøje Golfklub,
så ville enhver bil købt hos Ford i Herning inden 1.6.2012, af et medlem fra Trehøje
Golfklub, udløse en præmie til klubben på 2.500 kr.
En rigtig flot gestus af en sponsor i klubben, så vi håber mange af vore medlemmer
lige har brug for en bil fra Ford i Herning.
Medlemssituationen.
På nuværende tidspunkt skulle alle have betalt kontingenter. Når vi sammenligner
med tidligere år og budgettet, så følger vi planen. Derfor vil vi alligevel opfordre
medlemmer som er i restance, og som stadig ønsker at spille golf i Trehøje
Golfklub, til at få indbetalt kontingent. Ellers risikerer man jo at få inddraget DGU
kortet, og derved har man heller ingen mulighed for at spille andre baner.
På begyndersiden er vi klar med hold 1, som starter den 26.3, og vi er også begyndt
at få tilmeldinger til de sidste 2 hold.
Golfens dag.
Der er jo efterhånden blevet tradition for at Golfens dag er blevet en festdag for
klubbens medlemmer, hvor man hygger sig med hinanden og alle de gæster der er
med i klubben. I år afholdes Golfens dag den 15. april, og programmet vil blive
offentliggjort indenfor de nærmeste uger.
Vi håber at alle I medlemmer vil være ligeså aktive til at trække gæster i klubben,
som I plejer.
Bestyrelsen
I bestyrelsen er vi taknemlige over at så mange af vore udvalgsmedlemmer har
valgt at fortsætte, det giver en stor kontinuitet i det arbejde der udføres til gavn for
alle os i Trehøje Golfklub.
Det betyder også at vi i bestyrelsen har tiden til at bekymre os om medlemmerne,
og derfor vil vi gerne høre fra jer, hvis I har Ris eller hvis I har Ros. Vi kan
selvfølgelig ikke garantere for at alting kan tilpasses den enkelte, men derfor kan en
ide jo godt være brugbar, måske i en anden form.
Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle en god sæson 2012.

Per Voetmann
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