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F rår
Selvom der er lidt hvidt der ude, så er foråret lige om hjørnet og en ny sæson er i fuld gang.
I bestyrelsen glæder vi os meget til 2017.
Som noget nyt, så har bestyrelsen besluttet, at alle fuldtidsmedlemmer må have op til to
gæster med til halv pris, forudsat at gæsterne er fuldtidsmedlemmer i en anden golfklub.

Kontingent 2017
Indbetalingerne er ved at være kommet ind for langt de fleste.
Ca. 80 % af klubbens medlemmer overholdt betalingsfristen d. 1. februar.
Tak for det.
Det vil være en stor hjælp for kontoret og for kassereren, hvis dem der
mangler at indbetale får det ordnet hurtigt.

Søndag d. 26. marts inviteres alle klubbens medlemmer til dette arrangement. Se nærmere i
den invitation der bliver udsendt særskilt og kommer på hjemmesiden.

Golfhæftet
Mange af klubbens medlemmer har allerede købt Golfhæftet på
kontoret. Det er både billigere for den der køber og klubben får
penge af Golfhæftet for at sælge dem. Det er en ren win win.
>>>>>>
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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.

HUSK

Man kan starte med det samme. Man henvender sig blot på kontoret eller
hos PROerne, så får man den første tid til træning med det samme.

Regionsgolf Danmark 2017
Nu har alle Veteran og Super-Veteran hold fået en kaptajn. Holdkaptajnens kontaktoplysninger
er skrevet ind i de pågældende puljer på Regionsgolf Danmarks hjemmeside.
Holdkaptajnerne skal nu snarest (og senest 1. marts) have fastsat spilletidspunkt for
hjemmekampene i samarbejde med det øvrige hold og Maibrit på kontoret, så hun kan
indtaste spilletidspunkt, reservere tid i GolfBox og orientere Caféen.
Ønsker I at anmode om ændring af spilletidspunkt på udebane, kontaktes modstanderholdet vær opmærksom på tidsfrister.
Den 1. april er spilleplanen officiel.
HUSK, at der stadig kan tilmeldes Regionsgolf i ABCD rækkerne frem til 28. februar for
dem, som ikke er på Veteran eller Super-Veteran hold. Se hjemmesiden.

Årets første matcher i klubben samt Golfens Dag
Søn 26.03.2017 Opstarts Brunch for alle. (Indbydelse følger på hjemmesiden).
Lør 01.04.2017 Klubmatch TEFAL Klovnematch på Øst-Sløjfen (gunstart).
Lør 08.04.2017 Udvalgsmatch for alle frivillige i klubben. (Indbydelse følger).
Lør 22.04.2017 Klubmatch Åbningsmatch på 18 huls banen.
Søn 30.04.2017 Golfens Dag på træningsområdet samt Øst-Sløjfen.
På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
Formand,
Trehøje Golfklub
d. 8. februar 2017
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