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NYTÅRSHILSEN
Kære medlemmer
Jeg vil på bestyrelsens vegne starte med at ønske jer alle et godt nytår.
2014 har været et år med mange skønne golfdage og vi er allerede klar til et nyt golf år.
2014 vil bl.a. blive husket som året hvor Per Voetmann stoppede efter 7 år som formand
for Trehøje Golfklub og hvor Simon stoppede efter 18 år som træner. Begge har ydet en
fantastisk indsats for Trehøje Golfklub. Endnu engang vil jeg gerne på hele klubbens
vegne sige dem 1000 tak. Også en stor tak til Preben Nielsen for en kæmpe stor indsats i
bestyrelsen.
Som afløser til at stå i spidsen for trænerteamet er Kristoffer Moesgaard ansat som
klubbens nye Head-PRO. Kristoffer er i fuld gang med at gøre klar til at hjælpe os alle
videre med golfspillet og servicere os i shoppen.
Kristoffer har ansat Nicolaj Knak Ostersen som PRO-assistent.
Jeg er overbevist om at Kristoffer kan løfte jobbet sammen med Nicolaj.
Herning Golfklub skrev d. 22. dec.: Farvel til Nicolaj Knak Ostersen.
Det er ærgerligt men sandt – Nicolaj har valgt at tage sit
sidste elev år et andet sted.
Kristoffer har netop meddelt mig, at han har lavet kontrakt
med Nicolaj Knak Ostersen fra 1. marts 2015. Nikolaj har et
år tilbage af sin elevtid.
Da Nicolaj blev ansat som elev i Herning skrev de:
Nicolaj er en meget habil golfer, med en evne til at slå utrolig
langt med en golfbold, derudover er han en rigtig dygtig
golftræner, han har blandt andet stor viden omkring
svingteknikken Stack & Tilt. Derudover er det tydeligt at han
brænder for, at hjælpe alle typer af golfere.
I forrige sæson arbejdede Nicolaj som træner i Kolding
Golfclub. Nicolaj er 22 år, og bor i Skjern. Nicolaj blev i år
klubmester i Herning med to runder i 69.
Jeg er sikker på at alle i klubben tager godt imod Kristoffer
og Nicolaj som vores kommende trænerduo.
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Med Marius Nielsen og undertegnede som nye i bestyrelsen og med Jørgen, Bendt og
Helge som de erfarne ser jeg med ro i sindet frem til et fortsat godt samarbejde i
bestyrelsen til glæde for Trehøje Golfklub. Suppleanterne Charlotte og Kai vil deltage i
bestyrelsesarbejdet, hvilket er med til at styrke det arbejde der står foran os. Vi vil gøre
hvad vi kan for at Trehøje Golfklub fortsat vil være en af landets bedste klubber at være
medlem i. Medlemmerne vil være helt i centrum. Med de mange frivillige i og udenfor
udvalgene er jeg overbevist om at vi sammen kan sikre klubben som et fantastisk sted at
være medlem og et dejligt sted at spille golf.
Vores bane vil fortsat få meget fokus. Det er vigtigt at vi fortsat plejer og optimerer banen,
så vi også i fremtiden har en af landets bedste baner. En super bane kombineret med det
unikke sociale liv i klubben er ikke noget der passer sig selv. Det er noget der skal passes
og plejes. Det kan vi alle være med til at sikre.
Tak til alle jer der i dagligdagen, på hver jeres måde bidrager til at Trehøje Golfklub er et
sted hvor man gerne vil være medlem. Vi har smukke omgivelser, god tilslutning til de
mange forskellige arrangementer, velfungerende udvalg der løser opgaver med et stort
engagement. Vi har en klub, hvor vi alle deltager med en positiv ånd. Vi har et klubhus og
et træningsanlæg med en personalestab der fungerer godt, gør en kæmpe indsats og er et
stort aktiv for de mange brugere i klubben.
Vi er et forpligtende fællesskab – hvor vi alle er afhængige af hinanden for at klubben kan
fungere. Vi har valgt fællesskabet. Det inspirerer og motiverer til at man har lyst til at yde
et stykke frivilligt arbejde. For at vi i bestyrelsen kan stå i spidsen for denne opgave, så er
det vigtigt, at I henvender jer til en af os hver gang I har noget som I synes vi skal gøre
eller gøre anderledes. Det er en vigtig del af at være med i et fællesskab.
Jeg ser frem til 2015.

Med venlig hilsen

Lars Ole Wulff
Formand, Bestyrelsen
Trehøje Golfklub
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