Sportslig succes hos regionsgolferne
Det er da fantastisk at vi har ikke mindre end 2 hold, C- og D-rækken, som søndag
vandt deres landsdelsfinale i Hammel, og næste weekend spiller de så landsfinale i
Nykøbing Falster.
STORT TILLYKKE til begge hold.
Besætningen klar til næste år
Jeg har tidligere skrevet at vi næsten havde en ny 2-årig aftale klar med Anette og Keld
for de kommende år.
Det er nu helt på plads, så vi kan da glæde os over at vi vil se dem bag disken og
kødgryderne i de kommende 2 år.
I løbet af vinteren vil vi opdatere salgsområdet, således at vi får det til at matche møbler
m.m. i Cafe-området.
Endvidere vil vi få udtænkt en plan, som skal minimere kødannelserne efter øl, når der
har været gunstart.
Men alt i alt, så er begge parter rigtig glade ved forlængelsen.
På trænerfronten har vi også lavet en 2-årig aftale med Simon. I den indgår at Kristoffer
er ansat i den samme periode, da bestyrelsen finder, at vi har et velfungerende og
populært makkerpar, som vi også gerne ser som en del af klubben i de kommende år.
Vi mangler lige at få nogle små detaljer på plads, men vi har sagt ja fra begge sider.
Shoppen vil til næste sæson muligvis søge en deltidskvinde, som kan assistere med
hjælp i shoppen.
Bodil Sørensen er stoppet som medhjælp i klubben.
Ellers er det ikke vores opfattelse at vi skal skifte meget rundt på medarbejderne,
hverken på kontoret eller blandt de grønne.
I bestyrelsen er vi rigtig godt tilfreds med at der ikke er den store udskiftning, for på en
eller anden måde indikerer det da, at vi trives rimeligt sammen, medarbejdere og
medlemmer.
Vigtige datoer
Nu nærmer vi os jo afslutningen på den officielle sæson, så notér lige:
21.10
25.10
27.10
20.11

Afslutningsmatch
Evaluering for udvalgsformænd
Udvalgsmatch for medlemmer og andre frivillige (invitation følger)
Ordinær generalforsamling (forslag inde inden 5. november til bestyrelsen)

Gæstespillere
I sidste referat fra bestyrelsesmødet orienterede vi om at vi var ca. 10 % bagud i
greenfeeindtægter.
Vi har mange gæster i øjeblikket, så vi henstiller om at I tager godt imod dem, samt at I
udviser den fornødne tålmodighed, de bruger lidt længere tid end os der kender banen.
Banekontrollen gør en fantastisk indsats for at få tingene til at glide, så ret jer nu efter
deres anvisninger, det er ikke for at genere jer - de giver råd og informationer.
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