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Simon stopper som træner i klubben.

Et gammelt råd er, at man altid skal stoppe på vej op ad bakken, inden man begynder at køre nedad.
Efter 18 som træner i klubben, er Simon og bestyrelsen blevet enige om, at vi nok stadig kører op ad
bakken, og at det derfor er en god tid at skilles.
Simon ønsker nye udfordringer, og klubben har godt af ny inspiration på trænersiden.
Derfor er begge parter enedes om at vi ikke forlænger den kontrakt som udløber den 31.12.
I den tid Simon har haft træneransvaret i klubben, er vi vokset fra en klub, hvor vi bare spillede golf, til en
klub hvor vi gør os bemærket, både som kommunens højest rangerende klub indenfor Elitegolfen, men også
en klub man regner med indenfor Regionsgolfen. Pigernes sejr i Pink-Cup bekræfter også klubbens
sportslige formåen.
For at holde, og måske højne niveauet, vil det være gavnligt med nye input på træningsbanen, og da det
falder sammen med Simons ønske om nye udfordringer, vil en adskillelse være den optimale situation for
begge parter.
Herefter er opgaven så, hvordan begge parter kan håndtere situationen, så medlemmerne i Trehøje Golfklub
ville mærke mindst muligt til adskillelsen.
Her har vi bedt Simon acceptere at kontrakten forlænges med 1 måned, således at han slutter i klubben den
31.01.2015, i stedet for til nytår.
Endvidere var vi enige om, at Simon gennemfører de planlagte rejser til Tyrkiet, også selv om vi måske har
fået en ny træner inden da.
Det giver klubben yderligere en måned til at få styr på trænersituationen, samtidig med at Simon stille og
roligt kan få lukket shoppen ned i januar, i stedet for i juledagene.
Som konsekvens af Simons fratræden, har han nu også sendt en opsigelse til Kristoffer, da han jo er ansat
og lønnet af Simon.
Bestyrelsen vil snarest muligt mødes for at drøfte strategien for ansættelse af en ny træner, og da vi er
bekendte med, at der er ledige trænere i området, forventer vi ikke at processen bør trække i langdrag.
Senest på den ordinære generalforsamling den 25.11, håber vi at have løst situationen.
Simon vil snarest udsende et nyhedsbrev, hvor han vil orientere om planen for ophørsudsalg og afvikling
m.m.
Både Simon og bestyrelsen håber at medlemmerne har forståelse for den fælles beslutning, og at man vil
overføre den tillid til en ny træner, som Simon har nydt godt af i alle årene.
Trehøje Golfklub takker Simon for hans store indsats gennem alle årene, og ønsker ham held og lykke med
de nye udfordringer han går i mod.
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