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Nyhedsbrev
Bestyrelsen
Bendt Pedersen har ønsket at udtræde af bestyrelsen af personlige årsager. Helge Ørts
overtager formandsposten for Baneudvalget og Charlotte Spandet kommer ind i bestyrelsen
og overtager jobbet som sekretær for bestyrelsen. Jeg vil gerne allerede her i dette
nyhedsbrev sige Bendt tusind tak for en mangeårig indsats for Trehøje Golfklub.

Banen
Greenkeeperne har haft travlt med at efterså og
prikle fairway og green. Der er brugt mange timer
og en del penge på græsfrø og såmaskine, men
bestyrelsen er overbevist om, at det er den
rigtige investering. Vi glæder os meget til at se
resultatet af det omfattende arbejde der er gjort.
Eftersåning kan man først se virkningen af det
følgende år og dræning virker først optimalt efter
nogle måneder.

Strategiplan 2020

I bestyrelsen er vi tæt på at være færdige med et udkast til strategiplan
for klubben frem mod 2020, som vi gerne vil drøfte med medlemmerne.
På det næste bestyrelsesmøde d. 21.maj vil vi lægge en plan for
medlemsinddragelsen. Vi tænker som minimum, at bestyrelsen sammen
med udvalgene skal drøfte forslaget og at medlemmerne via udvalgene
kan give respons.

Medlemsfordele
Hvis I ikke har bemærket det endnu, så har vi fået ændret
aftalen med Holmsland tilbage, så der nu igen er ½pris aftale
med dem.
Vedr. +golf med Holstebro, så er der ikke længere restriktion mht. at bestille tid før kl. 10 i
weekenderne. Mange medlemmer ønsker nemlig at spille sammen med medlemmer fra
Holstebro, så derfor har vi besluttet at fjerne denne regel på begge baner.
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Golfens Dag søndag d. 19. april
Golfens dag blev endnu engang en kæmpe succes takket
være de mange frivillige der gjorde dagen mulig. 1000 tak
for en fantastisk indsats. Også stor tak til alle jer der havde
gæster med herud. Vi er netop i gang med Begynderhold 2
hvor der er 31 deltagere. På weekendkurset Hold 3 er der
allerede en del tilmeldte, men der er plads til flere.
Vær med til at holde de nye i gang ved at invitere dem med
ud på banen og ind i det sociale fællesskab.

HUSK: Skaf et medlem og modtag et gavekort
Vi har en fælles opgave i at skaffe nye
medlemmer for at have økonomi til bl.a. 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.

Sponsorer
Sponsorudvalget har nu været i kontakt med alle nuværende sponsorer samt en del emner.
Udvalget et blev godt modtaget og det har da også medført, at vi har fået 6 nye sponsorer i
2015. Trehøje Golfklub siger velkommen til de nye sponsorer og vi glæder os til samarbejdet
fremover.
Damgaard & Enevoldsen, Vildbjerg
Malermester Ove Risbjerg, Videbæk
Riwal Danmark A/S, Odense
Malerfirmaet Roald Hansen, Herning
Trehøje Velværecenter, Vildbjerg
Ørnhøj El
Husk: Sponsormatchen d. 4. september (Invitation fremsendes)

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