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

Uge 2, 2017
Så har vi taget hul på et nyt år med forhåbentlig mange gode golfoplevelser i vente.
Bestyrelsen håber alle er kommet godt ind i 2017.

Generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag d. 29.november med ca. 75 deltagere. En hyggelig
aften, hvor vi kom rundt om mange ting.
Jørgen B. Jørgensen, Marius Nielsen og Lars Ole Wulff blev genvalgt til bestyrelsen for
yderligere to år.
Generalforsamlingen besluttede også kontingentsatserne for 2017 og et budget for det
kommende år blev fremlagt. Se referat på hjemmesiden under Klubben.
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.
Klubbens regnskabsår går som bekendt fra 1. okt. til 30.sep. og derfor står
der i vedtægterne, at evt. udmeldelse af klubben skal ske senest 1. nov. året
før. Det er jo fordi vi skal lægge et budget som skal fremlægges på
generalforsamlingen og så er det jo afgørende at vide hvor meget vi får i
kontingentindbetaling.
Der er en retsafgørelse fra DGU, der klart har fastslået, at for sen udmeldelse jf.
vedtægterne medfører, at man skal betale kontingent for det kommende år. Se dette
link:
http://www.danskgolfunion.dk/klubledelse-og-drift/klubnyt/2016/uge-21/regler-omudmeldelsesfrister

I retsafgørelsen står der også, at det er medlemmets egen pligt at kende
udmeldelsesfristen for sin klub. Derfor gjorde jeg i nyhedsbrevet i oktober opmærksom på, at
tidsfristen i Trehøje Golfklub er 1. november.
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Flere medlemsfordele i 2017

Fire af de bedste klubber i Jylland har indgået en aftale om halv pris på greenfee for
medlemmerne i de fire klubber. Det drejer sig om Trehøje, Holstebro (incl. Storådalen),
Esbjerg Golfklub samt Sønderjyllands Golfklub. Vi er rigtig glade for at være en del af denne
aftale og håber dermed, at der er mange af klubbens medlemmer der vil spille disse baner.

Golfhæftet
Vi har også valgt at gå med i Golfhæftet og I opfordres til at købe kortet
på kontoret i stedet for på nettet. I får de samme gaver og priser som på
nettet, men klubben får penge af Golfhæftet for at sælge dem.

Skaf nye medlemmer
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.

Ferie for alle
Også i år har klubben en stand på messen i
Herning d. 24.-26.februar.
Kom og besøg os og se om der ikke er
nogle gode tilbud.
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Årets første matcher i klubben samt Golfens Dag
(Der åbnes for tilmelding ca. 4 uger før).
Lør 01.04.2017 Klubmatch TEFAL Klovnematch på Øst-Sløjfen (gunstart).
Lør 22.04.2017 Klubmatch Åbningsmatch på 18 huls banen.
Søn 30.04.2017 Golfens Dag på træningsområdet samt Øst-Sløjfen.

Putting Green
Som en del af jer nok har lagt mærke til, så har vores
greenkeepere ændret på træningsanlægget. Vi
besluttede før jul, at indspils-greenen skulle udvides, så
den kan benyttes som putting green. Det er samme
græstype som greens på banen.
I løbet af foråret, så bytter vi rundt, så den nuværende
putting-green bliver til indspil og indspils-greenen med
udvidelse bliver til putting-green.
Vi har i bestyrelse og baneudvalget drøftet flere løsningsmuligheder, men følte, at der skulle
træffes en afgørelse der ville genere medlemmerne mindst muligt og som samtidig ikke blev
for dyr. Vi er klar over, at der er mange meninger om sådan en ændring, men håber det bliver
taget godt imod.

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

På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
Formand,
Trehøje Golfklub
d. 7. januar 2017
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