Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland
Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg

Nyhedsbrev 2015 uge 37

Sensommer nyhedsbrev
Banen
En dejlig sommer er netop slut og
sensommeren er startet. Juli måned
med sommergolf blev en stor succes.
Mange greenfee-gæster benyttede
vores tilbud, hvilket er godt for vores
økonomi. Banen får stor ros fra vores
gæster. Jeg tror også at vi er mange der
er lidt stolte over vores bane og klub når
vi har været ude at spille andre baner. Vi
vil fortsat have en af landets bedste
baner. Det er vores største prioritet.
Vejret toppede i uge 34 med MID.

Skaf en ny sponsor eller et nyt medlem
Hvis I kender nogen der overvejer at blive medlem hos os, så er det
et godt tidspunkt nu. Golfspillere der melder sig ind i klubben nu og
betaler for 2016 spiller gratis i resten af 2015.

Du vil få et gavekort på 500 kr. når vedkommende har meldt sig ind.

Find en ny sponsor og modtag 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.
Disse tilbud gælder indtil den 1. april 2016.
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+Golf mellem Brande og Trehøje
I bestyrelsen er vi glade for at kunne tilbyde vores
medlemmer et +Golf-kort 2016 til frit spil i Brande for 600
kr. Hvis man køber kortet nu kan man spille gratis i resten
af 2015. Vi tror der er mange af vores medlemmer der bor
syd og øst for Trehøje der er interesseret i dette tilbud.
Med motorvejen er man jo hurtigt fremme.
+Golf med Holstebro
Holstebro Golfklubs bestyrelse har desværre besluttet at de ikke vil
fortsætte med +Golf med Trehøje. Det er vi i bestyrelsen rigtig kede af. Vi
har gjort hvad vi kunne, men desværre uden at det kunne ændres.
Ærgerligt både for de godt hundrede medlemmer i Holstebro og for vores
ca. firs medlemmer der gerne vil spille begge baner.
Heldigvis har vi fortsat ½-pris aftale med Holstebro.

Pink Cup
Trehøje Golfklub blev den klub i
landet der indsamlede flest penge
til at bekæmpe kræft. 118.153,60
kr. blev det til. Det var ca. 27.000
kr. mere end nr. to. Fantastisk flot
og kæmpe stort tillykke til
Pigeklubben og de bare mænd der
støtter brysterne 
Nye terrassemøbler
På lørdag får vi nye møbler til terrassen. De gamle har gjort det
godt men trænger til at blive skiftet ud.
Hvis du vil have et minde herfra, så sælger vi de gamle
møbler efter først til mølle på lørdag kl. 16.00
25 kr. pr. stol og 50 kr. pr. bord.
Kontant afregning og afhentning.

Generalforsamling – mød op
Torsdag d. 26. november afholder vi den årlige generalforsamling i
klubben. 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. Vi arbejder benhårdt på at
gøre Trehøje Golfklub til en endnu bedre klub at være medlem i.
På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
d. 2. september 2015
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