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Nu er foråret lige om hjørnet.
Vi længes alle efter at komme på sommergreens på 18 huls
banen selvom det har været en mild vinter med mulighed for
at spille både på Øst og på bag9.
I den nye bestyrelse har vi brugt vinteren på at få alt gjort
klar til en ny golfsæson. Vi er i fuld gang med at lave en
strategiplan for klubben og banen, så vi får en samlet
handlingsplan der sikrer, at vi fortsat har en af landets bedste baner, samtidig med at vi har en
af de bedste klubber at være medlem i.
Hjælp med at skaffe nye begyndere – få et gavekort på 500 kr.
Det første hold starter allerede d. 9.marts, så få endelig fat i dem du
kender, som kunne tænke sig at prøve at spille golf. Der er ingen
grund til at vente til Golfens Dag søndag d. 19. april, med at komme
i gang. Alle medlemmer der skaffer en ny begynder, der
efterfølgende melder sig ind i klubben, får et gavekort på 500 kr.
Trænerduoen
Som vi tidligere har skrevet i nytårsbrevet, har vi lavet aftale med Kristoffer som Pro og han
har arbejdet hårdt for at blive klar. Kristoffer har ansat Nicolaj Knak fra 1. marts og vi er helt
overbevist om, at I alle kan glæde jer til vores nye træner-duo.
Vinteraktiviteter på banen
På banen er vi i gang med at få de vådeste områder drænet. Hul 1 ved svinget, Hul 2 mellem
grusvej og green, Hul 8 ved green og hul 9 foran green har vi haft fokus på i første omgang.
På Hul1 Øst laver vi en smal bunker med stejl bagkant tættere på muren så vi minimerer
risikoen for skader, når bolden ligger tæt på muren.
Vi har haft et forsøg på stien ved hul 12 med at lægge stenmel, som det på Øst, oven på det
røde grus. Det ser ud til at være en succes og derfor vil det også blive lagt på de øvrige stier.
Der sker en masse, så hold øje med hjemmesiden, hvornår 18 huls banen åbnes på
sommergreens.
Medlemmer
Alle skulle gerne have betalt kontingent nu, men som tidligere år, så
er der nogle få medlemmer, der ikke tænker kontingent inden
græsset er grønt eller de ikke længere kan bestille tid på golfbox,
fordi de er i restance.
Alt tyder på, at vi ikke bare fastholder medlemstallet, men faktisk har
en tilgang af nye medlemmer her hen over vinteren.
Ligesom sidste år vil vi også i år tilbyde begyndere fra 2014, som
ligger i et handicap over 50, at de gratis kan deltage i et
opstartskursus, så de kan få gnisten til at komme i gang med
sæsonen.
Golfens Dag søndag d. 19. april
Golfens dag er en vigtig dag for klubben og for jer; det er her I skal have nye interesserede
golfere med ud i klubben. Vi har ofte sagt det, men gentager det gerne: alle 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 19. april.
Programmet bliver næsten som de foregående år, men det kan I snart se mere om på
hjemmesiden.
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Medarbejdere
Alle aftaler og kontrakter er på plads. Keld og Anette
er klar til endnu en sæson og vi har lavet en aftale der
rækker tre år frem i tiden. Træner-duoen er som
nævnt også på plads og kontoret med Leif og Maibrit
er også klar til at servicere alle. De grønne er også
alle på banen med John i spidsen. Ja vi må sige, at vi
er heldigt stillet med en så dedikeret medarbejderstab.
Den store medarbejderstab af frivillige er den vigtigste
driver i vores klub. Endnu engang 1000 tak til jer alle,
fordi I vil bidrage til at vi har den bedste medlemsklub i
Danmark. Det er vigtigt at vi står sammen om det.
Golfturneringer
Efterhånden er alle de forskellige hold ved at starte op.
Eliteafdelingen består igen i år af Damer i 3. division, Herrer i 1. div., 4. div., og
kvalifikationsrækken. Det ser ud til at blive nogle endnu stærkere hold end sidste år, så lur mig
om der ikke er oprykning i vente. Bestyrelsen håber, at I alle vil bakke op om vores elitehold
og følge dem, når de spiller på hjemmebane. Der vil komme mere på hjemmesiden om
Danmarksturneringen.
I Regionsgolfen er der lavet nye handicapgrænser for ABCD-rækkerne,
men der er tilmeldt 12 hold i de forskellige rækker, og med resultaterne fra
de seneste 3 år, så er der jo en udfordring at tage op.
Klubmatcherne starter jo traditionelt med Klovnematchen d. 15.marts,
herefter kommer Åbningsmatchen den 6. april.
Den 2. maj er der kommunemesterskab, som i år spilles i Aaskov. Her er
åbnes der for tilmelding d. 9.marts, så det er bare med at blive tilmeldt, vi
skulle gerne være rigt repræsenteret.
Medlemsfordele og klubsamarbejde
Storådalen lukkede desværre helt i 2014. Deres medlemmer står uden et DGU-kort, så derfor
har vi lavet et tilbud til dem om, at de kan betale et ½ årskontingent på 2500 kr. hos os, så de
er frit stillet til sommer, i fald Storådalen igen skulle blive en realitet. Kender du nogle af dem
så må du gerne kontakte dem og skabe en kontakt til kontoret for nærmere info.
I bestyrelsen er vi meget opmærksomme på at skabe en balance imellem det at skaffe
greenfee-indtægter og samtidig sikre, at der altid er plads på vores egen bane til
medlemmerne.
Mht vores greenfee-samarbejder, så er vi
meget optaget af, at vi kun laver aftaler med
klubber, hvor begge parter har en stor fordel og
glæde af at spille på hinandens baner. Sidste år
fik vi nye ½ pris aftaler med Hjarbæk Fjord
Golfklub, Vejen Golfklub, Odense Golfklub,
Struer Golfklub og Lemvig Golfklub.
I år har Holmsland desværre besluttet at gå
væk fra ½ pris og tilbage til 100 kr. rabat, men i stedet har vi lavet ny ½ pris aftale med
Nordvestjysk Golfklub og med Blokhus Golfklub.
Se alle vores aftaler på hjemmesiden under Medlemmer / Samarb.klubber.
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+Golf
+Golf hører absolut også til medlemsfordelene, og det er en aftale som vi
er rigtig stolte af at kunne fortsætte i 2015. 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 på hjemmesiden.
ProBox 24
Betalingsautomaten til greenfee-gæsterne er en stor succes. Når gæsterne bekræfter en tid på
automaten, så viser den prisen, udskriver scorekort og greenfee kvittering.
Nu kan vi lave en detaljeret statistik over vore gæster. Vi kan se hvor de kommer fra, hvor
meget de betaler, 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 ikke kan betales med kontanter.
Klubbens medlemmer skal fortsat bekræfte tider på det gamle system og udskrive scorekort
som tidligere. Hvis I ikke har bestilt en tid inden i kommer ud i klubben, så vil vi meget gerne
have, at I på skærmen vælger tidsbestilling og sætter jer på en tid, for dermed kan vi lave en
mere korrekt statistik over banens brug. Det gælder både 18-hullers og ØST. Altså skriv først
scorekort ud når du har valgt en tid.
Unge under uddannelse under 30 år
Ynglinge fra 19-25 år har ofte måttet sige farvel til golfen, når de skulle studere. Springet fra
juniorkontingent til ynglingekontingent var for hård en belastning.
Bestyrelsen har besluttet at ynglinge, med studiekort kan fortsætte på juniorkontingent, indtil
de overgår til seniorspiller. Hvis man er 26-30 år og stadig er studerende, så kan man nøjes
med at betale ynglinge-kontingent. Det kan der læses mere om på hjemmesiden.
Igen i år var Trehøje Golfklub med på
denne messe. Det var tre gode dage,
hvor vi fik vist flaget og også skaffet
nogle nye medlemmer. Tak til alle der
bidrog på standen og til jer der kikkede
forbi.
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 2015 og håber at den gode stemning i
klubben, også i år må være det, der kendetegner Trehøje Golfklub.
På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
Formand,
Trehøje Golfklub
d. 27. februar 2015
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