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Nyhedsbrev 2015 uge 27

Sommer nyhedsbrev
Banen
Et koldt forår, men nu er sommeren endelig
kommet. Resultatet af greenkeepernes
fantastiske arbejde i vinter og forår kan
man nu se. Specielt greens og de vådeste
områder er markant bedre end tidligere.
Man hører stort set kun rosende ord fra
både medlemmer og gæster. Vi har
næsten glemt de få dage med sandede
greens 
DGU har netop i dag været på vores baner
for at foretage den periodiske rating. Det
bliver spændende om vi får et slag ekstra.

Golfspilleren i centrum og Strategiplan 2020
1/3 af klubbens medlemmer har i maj modtaget en mail med et link fra
Golfspilleren i centrum. Desværre var der kun halvdelen der besvarede
undersøgelsen. Alle vores gæster får automatisk en mail med et link, så
vi kan få respons på om der er steder vi kan foretage forbedringer.
Vi håber meget, at I alle vil bruge tid på at svare når I næste gang
kommer med i den tilfældigt udvalgte gruppe, der bliver bedt om at svare
på nogle spørgsmål fra os.
Bestyrelsens forslag til strategiplan for klubben frem mod 2020 bliver
forelagt for klubbens medlemmer efter bestyrelsesmødet i august.

Klub9
Klub 9 er et nyt tiltag i klubben. Alle der ønsker at spille
9 huls match på Øst-Sløjfen mandag formiddag, med
start kl. 10.00 er velkommen.
Vil du være med, så mød op i klubhuset i god tid, og
skriv et scorekort ud. Mød op ved starterhuset på Øst,
kl. 09.50, så trækkes der lod om, hvem der skal gå
sammen.
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Nye sponsorer

Alle klubbens medlemmer, der finder en ny
sponsor - modtager et gavekort på kr.
500,00 til Proshoppen.
Gavekortet udløses når den nye sponsor har
lavet en aftale med sponsorudvalget ved
Jørgen B. Jørgensen.

Skriv til jbj@jbinvest.dk hvis du kender en der gerne vil være sponsor.
Dette tilbud gælder indtil den 1. april 2016.

Ris og Ros
I bestyrelsen vil vi meget gerne bede jer om at kontakte os, når I har noget
på hjertet. Der er altid noget der kan gøres bedre.
Alle ideer og tilbagemeldinger vil blive drøftet og det vi tror vil gøre Trehøje
Golfklub til en endnu bedre klub at være medlem i, det vil vi forsøge at
lave.
Sommergolf i juli
Husk at invitere venner og bekendte fra hele landet til Trehøje i juli måned.

Bestyrelsen ønsker jer alle
en rigtig god sommer !!!

På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
Formand, Trehøje Golfklub
d. 30. juni 2015
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