Forår
Så nærmer vi os igen det tidspunkt hvor alle sukker efter at komme på
sommergreens på 18 huls banen.
Med de foreliggende vejrudsigter er det nok også ved at nærme sig, men banen er
stadig meget fugtig, og der er stadig ingen grøde i græsset, så bare lige lidt
tålmodighed.
I bestyrelsen glæder vi os da også til at få jer på banen, og især til jeres reaktion på
den nye belægning, der er lagt på alle stierne, bortset fra de stier, som samtidig er
køreveje for maskiner m.m. Vi er især spændte på hvordan belægningen på de
meget kuperede områder vil reagere, når vi får kraftig regn. Det er også meningen
at vi vil lægge ny belægning på stierne på Øst-Sløjfen, men det bliver en lidt anden
sortering.
I øjeblikket er greenkeeperne også i gang med at fylde vasket sand i de bunkers der
mangler. Samtidig med at greens bliver gjort klar, forsynes de med helt nye kopper
og flag, det gælder også Øst-Sløjfen.
Så der sker en masse, så hold øje med hjemmesiden, hvornår 18 huls banen åbnes
på sommergreens.
Bodil
Nu skal Bodil ikke have hele skylden, men hun har da været skyld i at vi ikke har
kunnet spille på vinterbane. Det er nok det største træfald banen endnu har haft,
men dog alligevel ikke så meget at det har indflydelse på selve banens karakter.
Da mange træer lå i spænd krævede det professionelle folk med motorsaven, de
har nu arbejdet et par uger, og vi forventer at oprydningen er færdig her i uge 11.
Det kan nok ikke undgås, at der vil ligge løse grene inde i bevoksningerne, dem vil
vi selvfølgelig forsøge at få fjernet, i det omfang som det er muligt.
Vinteraktiviteter
I denne vinter har der ikke været så mange store anlægsaktiviteter i områderne
omkring klubhus og greenkeeperområde.
Vi har udvidet med 120 bagrum, så der nu er flere rum, som er klar til udlejning.
I det gamle bagrumshus er der renoveret og lavet opdeling, så administrationen har
fået eget oplagsrum.
Endelig er vi så småt gået i gang med indkøb af materialer til renovering af
toilethuset på hul 4.
Så overordnet har den største vinteraktivitet nok været de mange golfrunder der har
været spillet på Øst-Sløjfen. Der har jo næsten ikke været en dag, hvor der ikke
kunne spilles, og det har rigtig mange benyttet sig af.
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Medlemsfordele
I øjeblikket er der jo ingen grænser for alle de tiltag golfklubberne laver for at hverve
og fastholde medlemmer. Spil gratis her, og spil gratis der.
Alle med bare en lille smule omtanke ved jo godt, at man ikke kan drive en golfklub,
med den kvalitet, som vi alle i Trehøje Golfklub ønsker, uden at der kommer penge i
kassen.
I den forløbne uge kunne man da også læse at klubberne er begyndt at spare på
greenkeepere, da det er den omkostning der hurtigst kan ses i regnskabet. Altså et
tegn på at mange klubber har rigtig ondt i økonomien.
I bestyrelsen er vi overbevist om at vore medlemmer ønsker en god bane og nogle
gode faciliteter, og derfor har gratis ikke været et tema for os.
Derimod har vi forsøgt at gøre det billigere når I skal spille på andre baner. Vi har
fået nye ½ pris aftaler med Hjarbæk Fjord Golfklub, Vejen Golfklub og Odense
Golfklub, ligesom Struer Golfklub og
Lemvig Golfklub nu kan besøges til ½ pris.
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Vi har en enkelt mere i sigte, men det er endnu ikke helt afklaret, så hold jer
orienteret på hjemmesiden.
+Golf
+Golf hører absolut også til medlemsfordelene, og det er en aftale som vi er rigtig
stolte af, her kan klubbernes medlemmer jo bruge en anden kvalitetsbane for en
rimelig pris. En aftale som vi forventer os meget af, og mon ikke der vil være mellem
200 og 300 som benytter sig af tilbuddet i år.
Prisen er 600 kr. for hele året, og fordelingen er 200 kr. til hjemmeklubben, hvor
man køber bagmærket, og de sidste 400 kr. går i en pulje, som fordeles efter antal
spillede runder.
Bagmærket kan kun købes i hjemmeklubben, og som andre rabataftaler er det kun
for fuldtidsmedlemmer. Reglerne findes i øvrigt også på hjemmesiden.
I øvrigt er der jo også medlemsfordele ved mange af vore sponsorer, så besøg lige
hjemmesiden, hvor det fremgår.
Vi kan kun opfordre til, at I støtter vore sponsorer, de er vigtige for klubben og
dermed for jer.
ProBox 24
Mange af jer har jo observeret, at vi har fået en ny betalingsautomat til
greenfeegæster. Når gæsterne bekræfter en tid på automaten, så viser den prisen,
udskriver scorekort og greenfeekvittering.
Men der er meget mere end det, nu kan vi uge for uge, måned for måned, eller hvor
ofte vi ønsker det, få statistik over vore gæster.
Hvor kommer de fra, hvor meget betaler de, hvor mange gange har de været her, ja
alt det som vi ikke rigtig havde overblik over før. Samtidig er det en stor lettelse for
Maibrit, når hun skal afstemme bogholderiet.
Sidst men ikke mindst, så betyder det jo også, at vi nu endelig kan erklære
klubhuset pengeløs, idet der kun kan betales med plastkort.
Klubbens medlemmer skal fortsat bekræfte tider på det gamle system og udskrive
scorekort som tidligere.
Ynglinge
Ynglinge fra 19-25 år har ofte måttet sige farvel til golfen, når de skulle studere.
Springet fra juniorkontingent til ynglingekontingent med indskud var for hård en
belastning.
For nogle år siden besluttede klubben derfor, at der ikke skal betales indskud inden
man er senior. Endvidere kan man udskyde indskud, hvis man studerer.
Bestyrelsen har nu besluttet at ynglinge, som oppebærer SU, også kan fortsætte på
juniorkontingent, indtil de overgår til seniorspiller. Det kan der læses mere om på
hjemmesiden.
I øvrigt så vil bestyrelsen på næste ordinære generalforsamling foreslå
vedtægtsændringer, hvor bl.a. indskud bortfalder, men det kommer der mere om
senere.
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Medlemmer
Alle skulle jo have betalt kontingent nu, men som tidligere år, så er der nogle
medlemmer, der ikke tænker kontingent, inden græsset er grønt, eller de ikke
længere kan bestille tid på golfbox, fordi de er i restance.
På sidste bestyrelsesmøde kunne vi dog konstatere at pr. 4. marts var
kontingentindbetalingerne større end samme tid sidste år, og vi havde en del flere
penge stående i banken end sidste år, så vi er fortrøstningsfulde, og forventer at
2014 også bliver et godt år
for Trehøje Golfklub.
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Vi har fået en del nye medlemmer gennem vinteren, og mandag den 10. marts
startede det først begynderhold og næste hold begynder den 5. maj, en uges tid
efter Golfens dag den 27. april.
Golfens dag er en vigtig dag for klubben og for jer; det er her I skal have alle
potentielle golfere med ud i klubben.
Vi har ofte sagt det, men gentager det gerne; alle I medlemmer i Trehøje Golfklub er
de bedste ambassadører for klubben, og dem der har nemmest ved at hverve nye
medlemmer. Vi regner også med jeres støtte den 27. april.
Programmet bliver næsten som de foregående år, men det kan I se mere om på
hjemmesiden.
Ligesom sidste år vil vi også i år tilbyde begyndere fra 2013, som stadig ligger i et
handicap over 50, at de gratis kan deltage i et opstartkursus, så de kan få gnisten til
at komme i gang. Så hvis du hører til i denne gruppe, så snak med Kristoffer eller
kontoret.
Pigeklubben har lovet, at de i år vil være meget aktive for at fastholde kvindelige
begyndere fra 2013, da det viser sig at denne gruppe oftest falder fra i år 2.
Medarbejdere
På medarbejdersiden er der ikke sket de store ændringer, i klubhuset er der ingen
nye ansigter, og blandt greenkeeperne er der ej heller sket udskiftninger.
Der er dog planer om en medarbejder mere blandt de grønne, og der arbejdes på at
tilknytte en tidligere medarbejder til afdelingen.
Golfturneringer
Efterhånden er alle de forskellige hold ved at starte op.
Eliteafdelingen består i år af Damer i 3. division, Herrer i 1. div., 4. div., og
kvalifikationsrækken.
I Regionsgolfen er der tilmeldt 12 hold i de forskellige rækker, og med resultaterne
fra de seneste 2 år, så er der jo en udfordring at tage op.
Klubmatcherne starter jo traditionelt med Klovnematchen, herefter kommer
Åbningsmatchen så den 6. april.
Den 3. maj er der så kommunemesterskab, som i år spilles på vores bane. Her er
tilmeldingen åben, så det er bare med at blive tilmeldt, vi skulle gerne være rigt
repræsenteret.
Hvis I har svært ved at tilmelde på Golfbox, så skyldes det, at de er ved at indføre et
nyt turneringsmodul, og det har taget længere tid end forventet, men prøv bare igen,
vore matcher bliver lagt ind så hurtigt som muligt. Ellers kontakt kontoret.
Det var lidt om hvad der er sket i vinterens løb, og hvad der sker i den nærmeste
fremtid. Bestyrelsen er jo valgt af jer, og er jeres repræsentanter, så hvis I har ideer
eller kritik, er vi ikke længere væk end telefonen eller en mail.
Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god sæson 2014 og håber at den gode
stemning i klubben, også i år må være det, der kendetegner Trehøje Golfklub.

Vildbjerg, den 10.03.2014
Per Voetmann
Formand, Bestyrelsen
Trehøje Golfklub
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