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

Glædelig Jul
og Godt Nytår.
Vildbjerg den 17.december 2015.
Kære medlemmer
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne starte med at ønske jer alle en rigtig Glædelig Jul og
et Godt Nytår. 2015 har været et år med mange skønne golfdage og vi er faktisk allerede
ved at være klar til 2016.
Pr. 1.januar 2016 har vi ansat Maibrit Juhl som forretningsfører med 30 timer pr. uge i
gennemsnit. I sæsonen vil Maibrit være der i flere timer og i vintersæsonen i færre timer.
Til at hjælpe Maibrit med det administrative arbejde, opslår vi en stilling på 20 timer pr. uge
med ansættelse pr. 1.marts 2016.
Vi har netop haft årets generalforsamling, hvor man besluttede at erstatte de to poster som
suppleant med faste pladser i bestyrelsen, så bestyrelsen nu består af 7 personer. Valgt til
bestyrelsen blev Charlotte Spandet, Kai Kampmann Hansen og Lars Buus. Derudover var
der genvalg til Helge Ørts. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet i bestyrelsen.
Årsberetning og referater kan læses på hjemmesiden.
Alle kontrakter er, som skrevet i årsberetningen fra generalforsamlingen, på plads og alle
er klar til endnu et år, hvor vi vil gøre alt hvad vi kan for at give jer den bedste service.
Generalforsamlingen beslutter og fastsætter jo det kommende års kontingent, og
bestyrelsen mente det var på tide, at vi alle betaler det samme i kontingent som senior.
Vi har til hensigt at holde et så lavt kontingent som muligt, men vi vil jo også alle gerne
have en bane i topform og en klub, der virkelig er værd at være medlem i. Det var derfor vi
indstillede til generalforsamlingen, at alle betaler de 5.050 kr. som i år + en lille stigning på
50 kr. Med de 5.100 kr. er vi stadig den billigste klub i vores område at være medlem i
bortset fra Storådalen, som er et par hundrede kroner billigere.
Medlemmerne vil altid være helt i centrum. Med de mange frivillige i og udenfor udvalgene
er jeg overbevist om, at vi sammen kan sikre klubben, som et fantastisk sted at være
medlem og et dejligt sted at spille golf.
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Vores nye medlemmer, her tænker jeg på dem der har meldt sig ind i klubben indenfor de
sidste tre år, skal vi tage særlig hensyn til. Dem skal vi sørge for at få godt integreret i
klubbens liv. Det har vi alle et ansvar for. Når vi for eksempel friholder en time mandag
formiddag til spillere der gerne vil være med i klub9, så har alle en pligt til at give dem fred
og ro til at spille deres runde i et tempo der passer dem.
Som de fleste nok har bemærket, så har banen haft ekstra stort fokus i år og det vil den
også have i de kommende år. Vi er netop ved at investere i blandt andet en ny
greenklipper, der skulle gøre vores greens endnu bedre. Glæd jer også til det resultat.
Sidste år skrev jeg: ”Vi er et forpligtende fællesskab – hvor vi alle er afhængige af
hinanden for at klubben kan fungere. Vi har valgt fællesskabet. Det inspirerer og motiverer
til, at man har lyst til at yde et stykke frivilligt arbejde. For at vi i bestyrelsen kan stå i
spidsen for denne opgave, så er det vigtigt, at I henvender jer til en af os, hver gang I har
noget, som I synes vi skal gøre eller gøre anderledes. Det er en vigtig del af, at være med
i et fællesskab.” Disse ord synes jeg fortjener at blive gentaget.
Jeg er sikker på, at det er derfor vi, i DGU’s Golfspilleren i centrum, skiller os ud, som den
klub i Danmark, der har den højeste ambassadørscore både fra medlemmer og fra vores
gæster. Ambassadørscoren er et mål for om man vil anbefale klubben til andre.
Tak til alle jer, både medarbejdere og medlemmer, der i dagligdagen, på hver jeres måde,
bidrager til, at Trehøje Golfklub er et sted hvor man gerne vil være medlem. Vi har smukke
omgivelser, god tilslutning til de mange forskellige arrangementer, velfungerende udvalg
der løser opgaver med et stort engagement. Tak for det.

Vi glæder os meget til 2016.

På bestyrelsens vegne

Lars Ole Wulff
Formand,
Trehøje Golfklub
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