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

Uge 43, 2016
Oktoberhilsen fra
bestyrelsen
Så har vi kun Andematchen tilbage i 2016 inden vi skal have
generalforsamling.
Indkaldelse med dagsorden og regnskab hænges op i
klubben og på hjemmesiden 14 dage før.

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes i klubhuset tirsdag d. 29.november kl. 19.00
Der er gratis kaffe og kage. Mød op til en hyggelig afslutning på året der er gået.
HUSK det er generalforsamlingen der er klubbens øverste myndighed og dermed også den
der bl.a. beslutter klubbens kontingentsatser, så derfor vil vi allerede nu henvise til referatet fra
det sidste bestyrelsesmøde. Se på hjemmesiden under Klubben. Heraf fremgår det, at
bestyrelsen foreslår flg.:
Kontingentsatser for 2017:
Fuldtid: 5.100 kr. ændres til 5.200 kr.
(Er man under uddannelse og under 30 år kan man få nedsat kontingent til 2.300 kr.)
Fuldtid Yngling: 2.300 kr. ændres ikke
(18 – 25 år. Er man under uddannelse kan man få nedsat kontingent til 1.000 kr.)
Fuldtid Junior: 1.000 kr. ændres ikke
Flex Øst: 3.100 kr. ændres til 3.300 kr. incl.1 stk. personlig greenfee til 18-huls
banen. Spil på 18-huls banen mod betaling af ½ greenfee - (tidligere fuld greenfee
som på alle andre baner).
Flex: 1.250 kr. ændres ikke
Langdistance: 2.550 kr. ændres til 2.600 kr.
Passiv: 300 kr. Man må lejlighedsvis benytte træningsanlægget slettes.
Passivt med adgang til træningsfaciliteter: 600 kr. Ny sats.
Bestyrelsen vil gerne fortsat kunne tilbyde medlemmerne en fantastisk bane og samtidig
fastholde en af landsdelens billigste kontingentsatser.
Det er en stor opgave at forene disse to ønsker.
Som det vil blive redegjort for på generalforsamlingen, så ender årets regnskab med et mindre
underskud på ca. 200.000 kr. bl.a. på baggrund af øgede investeringer i banen, men også på
grund af lidt færre greenfee indtægter i det våde forår og et lille fald i antallet af fuldtids
medlemmer. Da klubben har en rimelig god egenkapital, så har det været en enig bestyrelse
der har prioriteret på denne måde i 2016. Bestyrelsens forslag på en lille kontingentstigning på
100 kr. for fuldtidsmedlemmer svarende til knap to procent, sker for at opretholde balancen i
vores budget, så vi stadig har råd til at fastholde banen i en super god stand.
Jørgen B. Jørgensen, Marius Nielsen og Lars Ole Wulff er på valg til bestyrelsen. Alle tre
modtager genvalg.
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Klubsamarbejder
Som man kan læse på hjemmesiden under Medlemmer / Klubsamarbejder, så har vi
rabataftaler med 25 klubber. Langt de fleste har vi ½-pris aftale med. Bestyrelsen forsøger
løbende at lave nogle gode aftaler til glæde for klubbens medlemmer.
Vores sidste tilbud MidtVestGolf om fritspil på banerne i Brande og Ikast er foreløbig købt af
langt over 200 af klubbens medlemmer. Du kan stadig nå at købe kortet for 600 kr.
Køb det nu og spil frit resten af 2016 samt hele 2017 for 600 kr.
Læs mere på hjemmesiden om aftalen.

Bestyrelsen regner med, at vi på generalforsamlingen kan præsentere endnu flere
medlemsfordele i form af samarbejdsaftaler.

Bare mænd støtter brysterne slog atter en rekord
Fredag d. 7. oktober blev matchen Bare
Mænd Støtter Brysterne afviklet og
arrangørerne Holger Haunstrup og Kaj
Kristensen kunne med stolthed overrække
Pigeklubben en rekordstor check.
Det indsamlede beløb endte på 119.697 kr.
Dette beløb vil sammen med Pigeklubbens
egen indsamling til Pink Cup udgøre
Trehøje Golfklubs bidrag til Kræftens
Bekæmpelse i 2017.
En STOR TAK til alle, der har gjort dette
resultat muligt.

De frivillige er klubbens
fundament
Endnu engang 1000 tak til de mange frivillige der
gør en stor indsats for klubben. Fra næste sæson vil
der blive brug for flere frivillige til hjælp til opsamling
af bolde på hverdage, samt til rivning og opsamling
af sten i bunkers mm. Fra Golfspilleren i Centrum
har vi fået en del henvendelser fra medlemmer der
gerne vil gøre en ekstra indsats. Man er velkommen
til at melde sig på kontoret og blive skrevet på en
liste over frivillige. Arbejdsplan udsendes før opstart
af næste sæson.
På forhånd tak for din indsats for fællesskabet.
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Skaf nye medlemmer
Tilbud til golfspillere der ikke er medlem hos os endnu:

Vi har stadig brug for din hjælp til at skaffe nye medlemmer og
nye begyndere – få et gavekort på 500 kr. til PRO-shoppen.
Alle klubmedlemmer der skaffer et nyt medlem, der melder sig ind som fuldtidsmedlem
eller FlexØst medlem, får et gavekort på 500 kr.

Årets sidste match i klubben
Skal du spille med?
Lør 05.11.2016 Klubmatch Andematch på 18 huls banen. Se hjemmesiden

HUSK ALTID
Hvis I har ideer eller kritik, er vi ikke længere væk end telefonen eller en mail.

Vi håber på rigtig godt golfvejr i vinter.
På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
Formand,
Trehøje Golfklub
d. 25. oktober 2016

Læs mere på hjemmesiden www.trehoje-golf.dk
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