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

Nyhedsbrev uge 40, 2017
Kære medlemmer.
Så blev det efterår og selvom der stadig regner en del, så er det alligevel lykkedes vores
greenkeepere at holde banen åben. Det er svært at klippe græsset når det er så vådt, så greens er
derfor langsomme men alligevel rimelig ensartede. Lad os håbe, at vi får nogle uger med tørvejr
her i efteråret. Det trænger vi til.
Læs mere om generalforsamling mv længere nede i nyhedsbrevet.

Stem på hul 16 som Danmarks bedste par 4 hul

Trehøje Golfklubs hul 16 er med i opløbet om at blive Danmarks bedste par 4 hul.
Morten Ørum Madsen siger:
"Super, super hul, flot hul indhyllet i træer. Hullets karakteristika er meget definerede,
og fordi teestedet ligger højt oppe, er alt foran én, og man er ikke i tvivl om,
hvor man skal hen. Sådan burde alle signaturhuller være."
Læs meget mere og vær med i afstemningen her på golf.dk

Golf med Bedste
Som medlem i Trehøje kan du i efterårsferien tage dine børnebørn med på
golfbanen.
Læs mere her
>>>>>>

www.trehoje-golf.dk

mail@trehoje-golf.dk

Bankkonto 7611 - 1164612

CVR-nr. 16357693

Tlf. 97 13 14 11

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

3 x oprykning i Danmarksturneringen
Det er med stolthed, at klubben kan præsentere 3 x oprykning i Danmarksturneringen. Så næste
år spiller damerne i 3. div., mens klubbens 3 herrehold spiller i hhv. 1. div., 4. div. og 5. div.

1. div. Herrer

3. div. Damer

Vinder af JUNIOR BYMATCH 2017

Klubbens juniorer blev samlet vinder af JUNIOR BYMATCH 2017
En match mellem juniorer fra Holstebro, Struer, Lemvig, Sydthy og Trehøje, hvor der spilles én
gang hvert sted.
Trehøjes juniorer har hver gang mødt talstærkt op og leveret rigtig gode resultater i alle matcher.
STORT Tillykke til de unge spillere!
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I uge 34 i 2018 vil vi sammen fejre klubbens 25 års jubilæum.
Lørdag den 25. august vil vi holde en jubilæumsfest for alle klubbens
medlemmer. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Et jubilæumsudvalg er i fuld gang med at planlægge jubilæumsugen.

Nye teesteder i 2018
Bl.a. på baggrund af DGUs anbefaling har bestyrelsen
besluttet, at vi her i vinterhalvåret ændrer alle vores
teesteder fra farver til numre. Tallet vil fortælle hvor mange
hundrede meter banen er hvis man spiller fra det
pågældende teested. Fx vil teested 58 have en længde på
5800 meter. Golfbox vil automatisk anbefale den enkelte
spiller hvilket teested der passer bedst til den enkelte. Det
skulle give en meget bedre golfoplevelse for alle og et
bedre flow på banen.
Ved samme lejlighed oprenses den ene sø ved hul 1 og den graves dybere.

Bedste indsamler 3. år i streg

For 3. år i streg har Trehøje Pigeklub sendt flest penge til Pink Cup.
Et fantastisk resultat af mange ildsjæles store indsats. Læs mere her
Trehøje golfklub stillede banen til rådighed for Landsfinalen i Pink Cup den 22.september
- Trehøje-pigerne stillede med hjælpere. Endnu en fantastisk dag for Trehøje Golfklub.
Læs mere her: https://www.cancer.dk/pinkcup/

Slå et slag for kuglerne
Matchen "Slå et slag for kuglerne" fredag d. 8. september gav et flot overskud på kr. 26.916, som
nu kan sendes videre til den gode sags tjeneste - kampen mod prostata-kræft.
Flot af klubbens seniorafdeling, som har lagt et stort arbejde i denne match.
Se billeder fra matchen her (facebook)
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Nicolaj siger på gensyn
Efter denne sæson må vi desværre undvære Nicolaj i Trehøje.
Det har været fantastisk for Trehøje Golfklub, at have to så engagerede
trænere i klubben som Kristoffer og Nicolaj. Det bliver et stort savn at
Nicolaj tager til København, men man må acceptere at kærligheden er
større end klubben.
Vi håber meget, at det er et på gensyn og ikke et farvel. Vi vil fra klubbens
side sige Nicolaj 1000 tak og ønske dig god vind fremover. Læs mere her

Tilbygning med depotrum til shoppen
Vi har sendt en ansøgning til Herning Kommune om byggetilladelse til et
depotrum med direkte adgang fra Shoppen. Samtidig kan vi få fjernet den
store container og derved få overdækket Cafeens bagindgang.
Vaskepladsen sløjfes, men i stedet bliver der en blæseplads bag ved
golfbilerne. Kaj K. vil stå i spidsen for opgaven, så de af jer der har tid og
overskud til at hjælpe, må meget gerne kontakte Kaj eller undertegnede.

Klubmesterskab 2017
Årets klubmestre er fundet og kåret.
Se resultater og billeder under
Turneringer/Turneringsudvalg/Resultater

Gavebreve
1000 tak til de godt 100 medlemmer der gav klubben et gavebrev på 200 kr.
Nu håber vi bare, at vi bliver godkendt og at pengene bliver frigivet fra
finansloven. De ca. 20.000 kr. vi har fået skulle kunne give klubben godt
100.000 kr. tilbage fra staten.
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Generalforsamling tirsdag d. 28.november kl. 19.00
Hvis du har forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen, så skal du
sende det til klubben senest d. 15.oktober enten i et brev eller en mail til
kontoret.
HUSK Jf. vedtægternes § 4: Evt. ændring af medlemsstatus, herunder udmeldelse, skal ske til
kontoret senest den 31.10., efter hvilken dato medlemskab fortsætter uforandret det følgende år.
I år er fire af bestyrelsens medlemmer på valg:
Charlotte Spandet, Lars Buus, kai Kampmann Hansen og Helge Ørts. Alle fire modtager genvalg.
Da medlemstallet i klubben ser ud til at være det samme som sidste år og regnskabet næsten
balancerer, så har vi i bestyrelsen besluttet at foreslå følgende kontingenter, hvor der er taget
højde for stigningen i løn og prisudviklingen. Vi får et år hvor vi skal holde igen de steder vi kan, så
vi får råd til tilbygningen og teestederne uden at vi skal sætte kontingentet op. Vi vil gøre alt hvad
vi kan for at bevare en af landets bedste baner og klub samtidig med at medlemmerne virkelig får
værdi for medlemskabet. Vi vil være en af Midt- og Vestjyllands billigste og bedste klubber.
Bestyrelsens forslag:
Fuldtid: 5.200 kr. ændres til 5.300 kr.
Fuldtid Yngling: 2.300 kr. ændres til 2.400 kr.
Fuldtid Junior: 1.000 kr. ændres ikke
Flex Øst: 3.300 kr. ændres til 3.400 kr. incl.1 stk. personlig greenfee til 18.hulsbanen.
- Spil på 18 huls banen mod betaling af ½ greenfee.
Flex: 1.250 kr. ændres til 1.300 kr. incl. 1 stk. personlig greenfee til 18.hulsbanen.
Langdistance: 2.600 kr. ændres ikke.
Passiv: 300 kr. Man må ikke benytte træningsanlægget. Ændres ikke.
Passiv med adgang til træningsanlæg: 600 kr. ændres ikke
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen. Klubben giver kaffe og kage.
Indkaldelse med dagsorden på klubbens hjemmeside og med opslag i klubhuset senest 14 dage før
generalforsamlingen.

Frivilligmatch
Alle jer der har ydet en frivillig indsats i klubben på en eller anden måde inviteres til denne match.
Lørdag d. 21. oktober 2017 kl. 10.30.
Læs invitation - Tilmelding på GolfBox - Link til tilmelding
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Skaf nye medlemmer
Vi har stadig brug for din hjælp til at skaffe nye medlemmer og nye begyndere.
Alle klubmedlemmer der skaffer et nyt medlem, der melder sig ind som fuldtidsmedlem eller
FlexØst medlem, får et gavekort på 500 kr. til PRO-shoppen.

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.
Teorien tages over to aftener eller en weekend efter aftale, når
der er et lille hold klar.

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

Kommende aktiviteter og matcher i klubben
Lør
Lør
Søn
Søn
Lør
Tir
Lør

21.10.2017
21.10.2017
22.10.2017
05.11.2017
11.11.2017
28.11.2017
02.12.2017

Jagt på hele golfbanen indtil kl. 12.00
Frivilligmatch for alle der har hjulpet i klubben.
Klubturnering Afslutningsmatch på 18 huls banen (gunstart).
Klubturnering Andematch på 18 huls banen (gunstart).
Jagt på hele golfbanen indtil kl. 12.00
Generalforsamling kl. 19.00
Jagt på hele golfbanen indtil kl. 12.00

På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
Trehøje Golfklub
d. 4.oktober 2017

www.trehoje-golf.dk

Læs mere på hjemmesiden www.trehoje-golf.dk
Gem siden som startside på din computer.
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