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Så er vi kommet i gang med en ny golf sæson.
Opstart
I år blev alle 27 huller åbnet tirsdag d. 24. marts, samme
tidspunkt som sidste år og samtidig har vi haft en mild vinter, der
har betydet at mange har spillet rigtig meget her i vinter både på
ØST og på bag9. Det har tilsyneladende fungeret rigtig fint med
de to sløjfer.
Den milde vinter har også betydet at banen allerede nu står
virkelig flot i forhold til årstiden.
Kontoret, Caféen, De grønne og Kristoffer & Nicolaj er alle klar til
en ny sæson.
Banen
På banen har greenkeeperne drænet de vådeste områder på 18huls banen. Hul 1 ved svinget,
Hul 2 mellem grusvej og bagom green, Hul 3 mellem skovsøen og fairway, Hul 8 på green og
hul 9 foran green. Jeg håber I allerede kan fornemme, at det er en god investering.
På alle stierne har vi valgt at lægge nyt grus, da det røde grus vi brugte sidste år ikke var så
stor en succes som vi havde regnet med. Der er lavet et fald til siden på stierne, så vandet
forhåbentlig bedre kan komme væk.
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.
Efter ønske fra juniorudvalget, så har vi besluttet at lave nogle teesteder på Øst, så man kan
spille en hurtigere runde som en Par3 bane.
Vi har besluttet at investere i eftersåning af greens forår og efterår samt efterså fairway en
gang om året. Det kræver ny såmaskine til fairway og ekstra omkostninger til græsfrø men det
er nødvendigt for at optimere banen.
Strategiplan 2020
I bestyrelsen har vi bl.a. benyttet vinteren til at udarbejde et udkast til
strategiplan for klubben frem mod 2020, som vi gerne vil drøfte med
medlemmerne inden længe. Vi skal lige have et bestyrelsesmøde mere
inden vi kan fremlægge et forslag. Vi skal også på det møde beslutte
hvordan medlemsinddragelsen skal ske. Vi tænker som minimum, at
bestyrelsen sammen med udvalgene skal drøfte forslaget og at
medlemmerne via udvalgene kan give respons.
Golfspilleren i centrum
For at gøre klubben endnu bedre både for medlemmer og gæster, så har vi tilmeldt klubben til
Golfspilleren i centrum. Det er et evalueringsværktøj som DGU tilbyder, hvor alle medlemmer
får tilsendt et online spørgeskema én gang om året og alle greenfee-gæster får et
spørgeskema efter hver runde. Det skulle gerne give bestyrelsen et godt arbejdsredskab til at
få øje på eventuelle steder, hvor der er plads til forbedring.
Et spørgeskema til medlemmerne én gang om året er selvfølgelig ikke nok.
Det er meget vigtigt, at man henvender sig til en fra bestyrelsen når man har
noget på sinde. Bestyrelsen har selvfølgelig ikke løsningen og ideerne til alt,
det er meget vigtigt med alle medlemmers medvirken, så vi kan nå målet om
at Trehøje Golfklub er den bedste klub at være medlem i.
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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.
Medlemmerne 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.

Skaf et medlem og modtag et gavekort
Vi har en fælles opgave i at skaffe nye
medlemmer for at have økonomi til de
forbedringer af banen vi ønsker.
Alle klubbens medlemmer, der finder et nyt
medlem - både til begynderhold og som
direkte medlem - modtager et gavekort på kr.
500,00 til Proshoppen.
Gavekortet udløses når det nye medlem er
indmeldt og har afregnet kontingent.
Dette tilbud gælder indtil den 31. maj 2015.

Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god sæson 2015
På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
Formand,
Trehøje Golfklub
d. 28. marts 2015
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