Julehilsen 2013
I skrivende stund nærmer vi os julen 2013 med en udetemperatur i dag
på 9 gr., mere end vi ofte har i for- og eftersæsonen af golfåret. Alligevel
må vi sande, at det er slut med at spille på 18 huls banen for i år.
Bodils hærgen på 18 huls banen
Som mange jo har set på klubnyt, så slap vi heller ikke fri af orkanens hærgen den 5.6. december.
18 huls banen er hårdest ramt og nok det hårdeste vi overhovedet har været ramt. På
vej ned til tee 1 og i bevoksningen mod green 18 støder vi på de første væltede træer.
Når vi kommer ned til bækken ved hul 2 er der knækkede og væltede træer. Området
mellem green 2 og tee 3 er sædvanligvis hårdt ramt, og denne gang er ingen
undtagelse. Det skyldes jo nok den bløde undergrund, så det kommer ikke bag på os.
På hul 9 er der et par af de fritstående træer væltet. Området mellem hul 10 og 11 er
meget hårdt ramt, og her er nogle af træerne væltet ud på hul 11. Ellers er det nogle
enkeltstående træer, der er væltet forskellige steder.
Banen blev omgående lukket, da træerne væltede, og tirsdag havde vi så besøg af
kommunens skovfoged, som besigtigede skaderne. Kommunen har jo ansvaret for
træerne, så de sætter dagsordenen. Han kunne fortælle os, at omfanget er så stort, at
det kræver skovmaskiner til oprydning, da det er for farligt at rydde op med motorsav.
Tidsmæssigt vurderede han, at det ikke blev før sidst i januar at oprydningen kan gå i
gang. Så kan vi jo håbe på, at det vil være frostvejr på det tidspunkt, da de store
maskiner jo kan være ødelæggende for banen, især i den bløde tilstand vi har nu.
Det betyder selvsagt, at vi heller ikke kan forsvare at spille på banen. Risikoen for at
væltede træer flytter sig er jo tilstede, og derfor har John Bang, Preben og jeg besluttet
at banen vil være lukket indtil vi finder det rimeligt at genåbne. Det kan godt tænkes, at
det først bliver til sæsonåbning, idet der jo også bliver følgeskader efter
træoprydningen, som skal udbedres.
Lukningen er offentliggjort på hjemmeside, golfbox m.m., ligesom der er kæde for
nedgangen til hul 1. Flagene på banen er endvidere inddraget. I denne uge
vinterklargør de grønne så greens og teesteder på banen, og herefter vil der ikke være
aktivitet på 18 huls banen.
Øst-Sløjfen slap lidt billigere
På Øst-Sløjfen slap vi forholdsvis billigt, idet det var enkeltstående træer der væltede,
og da de fleste stod inde på banen, var det vores egen opgave at fjerne disse. Det
skete mandag og tirsdag i uge 50, så Øst-Sløjfen er klar til det normale vinterspil.
Banen er i en stand som er sjældent set på denne årstid.
Tidsbestilling på Øst-Sløjfen
Som de fleste har bemærket er der en blanding af boldrendetider og bestillingstider på
Øst-Sløjfen.
Lad mig slå fast, at tidsbestilling og boldrende gælder en 9 huls runde.
Ønsker man at gå 18 huller, skal der udvises respekt for bolde, som har tidsbestilling,
ligesom der skal flettes med nye bolde, som man altid har gjort.
Det betyder selvfølgelig, at der i nogle enkelte weekends kan opstå ventetid på tee 1.
Vi håber alle vil vise den nødvendige fleksibilitet og tålmodighed, så går det jo sikkert
nok.
Udvalgene
Alle, som er med i klubber i klubben, har jo nok set de udskiftninger der er sket i
udvalgene.
Tak for indsatsen til jer der er stoppet og velkommen til opgaven til jer nye.
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Medarbejdere m.m.
Som nævnt på generalforsamlingen forventer vi ikke nogen udskiftninger blandt
medarbejderne, og vi er så småt i gang med de årlige samtaler om det kommende år.
Jeg nævnte også, at vi hurtigt tog fat på aftaleforlængelser med Keld og Simon.
Jeg har faktisk aftalen på plads med Keld, og medens han er på ferie sætter jeg det på
papir, således at det er klar til underskrift når han vender hjem. Så skulle aftalen for
2014 -15 og -16 være klar.
Umiddelbart efter nytår tager jeg så fat på at få en aftale med Simon på plads.
Bestyrelsen
Den genvalgte bestyrelse har holdt møde den 9. dec., hvor bestyrelsen konstituerede
sig som tidligere. Lars Ole Wulff og Charlotte Spandet deltog også i bestyrelsesmødet,
helt efter de planer vi har lavet. Næste møde holdes den 15. jan., hvor hovedpunkterne
vil være greenfeesystem og markedsføring af klubben.
ProBox 24
Alle, som har været i klubhuset indenfor de sidste 2 uger, har set vores nye anlæg til
betaling af greenfee. Det venter vi os meget af, idet vi nu vil være i stand til at uddrage
diverse statistikker om gæsterne, hvor kommer de fra, hvem er de gæster hos, hvor
mange gange har de været her, og mange andre oplysninger som er til gavn for vores
planlægning.
Samtidig skriver maskinen automatisk scorekort og greenfeebon ud, ligesom den også
fortæller gæsten, hvilken pris han skal betale. Endelig, så er vi færdige med kontanter,
idet al betaling skal ske med plastik kort. Alle klubbens medlemmer skal dog stadig
bruge den gamle skærm og skrive scorekort ud som tidligere.
Vintertilbud
Det er jo ingen hemmelighed, at en af naboklubberne har nogle problemer, som evt.
kan føre til at klubben må nedlægges. Det er heller ingen hemmelighed at nogle af
denne klubs medlemmer er begyndt at forespørge om medlemskab i andre klubber.
Samtidig positionerer klubberne omkring sig i kampen for at tiltrække evt. utilfredse
medlemmer fra denne klub, og evt. andre klubber, for på den måde at styrke
medlemsantallet.
I bestyrelsen har vi også set denne mulighed, og derfor kan det være en måde til at
gøre os en smule mindre afhængig af greenfeeindtægterne.
Derfor vil I på hjemmesiden og i aviserne kunne se et ”Vintertilbud” fra Trehøje
Golfklub på kr. 4995,- kr. for et fuldt medlemsskab inkl. indskud gældende for 2014.
En omregning viser at hvert nyt medlem giver den samme indtægt som 23
greenfeegæster, hvilket selvfølgelig giver bedre plads på banen.
Skulle I også kende en golfspiller som måske bliver klubløs, så få dem til at ringe på
kontoret for nærmere information.
Juleferien
Nu nærmer vi os juleferien, og alt afhængig af vejret, kan der jo godt komme mange på
banen. Medarbejderne holder også ferie, så derfor beder vi jer om at give en hånd
med, så der er ordentligt og ryddeligt i klubhuset. Vi kan jo godt få udenbys gæster,
idet andre baner omkring os jo også er ramt af BODIL, og derfor vil besøge os på ØstSløjfen.
Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen gerne ønske alle medlemmer en rigtig god jul og
et godt nytår, vi kan næsten ikke vente på den nye sæsonåbning.
Vildbjerg, den 17.12.2013
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