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

Nyhedsbrev uge 45, 2017
Kære medlemmer.
Sammen med dette nyhedsbrev får du også indkaldelsen til årets generalforsamling. Det er jer der er
klubbens øverste myndighed, så mød endelig op og deltag i afslutningen på en fantastisk golfsæson.

Generalforsamling tirsdag d. 28. november kl. 19.00
Der er indkommet et enkelt forslag til drøftelse på generalforsamlingen:
FORSLAG: Da der hele tiden ønskes fastholdelse af eksisterende samt nye medlemmer
vil vi gerne foreslå at Østsløjfen også kan benyttes som Pay and Play bane, derved kan
vi få nogle ud at spille golf, som endnu ikke er medlem. De kan blive interesserede og
derved måske blive et kommende medlem. Tidligere medlemmer, som er holdt op af
den ene eller anden grund (tid måske) kan komme ud en gang imellem, og derved får de
måske pludselig lyst/tid igen. Vi benytter tit Østsløjfen (mest i weekenderne) og der er der tit god plads på
banen.
Bestyrelsen har drøftet forslaget og vil på generalforsamlingen fremlægge sit synspunkt efter
generalforsamlingens drøftelse.
I år er fire af bestyrelsens medlemmer på valg:
Charlotte Spandet, Helge Ørts, Lars Buus der alle tre modtager genvalg samt Kai Kampmann Hansen der
ikke ønsker at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslår her John Pedersen fra Vildbjerg der er formand for
Baneservice. Klubbens medlemmer kan foreslå andre kandidater på selve generalforsamlingen.
Indkaldelse med dagsorden er vedlagt og findes på klubbens hjemmeside og med opslag i klubhuset.
Regnskabet fremlægges på hjemmesiden og på opslagstavlen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen. Klubben giver kaffe og kage.

Kontingent for 2018 i to rater
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2018 stod i sidste nyhedsbrev og fremgår også af dagsorden til
generalforsamlingen.
Bestyrelsen har besluttet at medlemmerne kan vælge at betale på en gang d. 1.februar eller uden tillæg få
det delt i to rater med halvdelen 1.februar og anden halvdel 1.maj. Vi håber dermed, at kontoret kan slippe
for merarbejdet med at rykke medlemmerne for kontingentbetalingen.

Nye teesteder i 2019
Vores grønne folk er i fuld gang med at rette teesteder op og
gøre klar til at vi fra 2019 har ændret 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.
Der skal anlægges ca. 22 nye teesteder og nogle af de
nuværende skal gøres længere og ca. 10 af de nuværende tee
steder vil blive rettet op. Alle 27 huller er en del af planen som
strækker sig over de kommende to vinterhalvår.
Der bliver fem valgmuligheder i stedet for de fire vi har i dag og
Golfbox vil automatisk anbefale hvilket teested der passer bedst
til den enkelte. Det skulle give en meget bedre golfoplevelse for alle og et bedre flow på banen.
Vi har langt om længe også fået lavet en aftale med Herning Kommune om oprensning af søerne. Søen til
venstre på hul 1 bliver den første der graves dybere og renses op.
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I næste nummer af Dansk Golf bliver det afgjort om
vores hul 16 er 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."

Tilbygning med depotrum til shoppen
Klubbens trofaste byggesjak er i fuld gang med at bygge et depotrum med direkte
adgang fra shoppen. Samtidig bliver Cafeens bagindgang overdækket.
Vaskepladsen er sløjfet, men i stedet er der lavet en blæseplads bagved
golfbilerne. 1000 tak til både gamle og nye medlemmer af klubbens frivillige
byggesjak. En uvurderlig indsats til glæde for os alle.

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.
Det er i ugen før det går løs i Silkeborg med Made in Denmark.
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Tak for Gavebreve
1000 tak til de godt 100 medlemmer der gav klubben et gavebrev på 200 kr.
Klubben er netop blevet godkendt som bidragsmodtager og dermed skulle de ca.
20.000 kr. vi har fået kunne give klubben godt 100.000 kr. momskroner tilbage fra
staten.

Tag dine golfvenner med på ØST-sløjfen gratis
Tag dine golfvenner fra omegnsklubberne med gratis på Øst-Sløjfen november måned. Det er tilladt for
både Fuldtid og Flex Øst.
Så kan I vise dem en fantastisk 9-huls bane, som kan spilles hele året!
Book tid på almindeligvis i GolfBox.
Når gæsten tjekker ind på greenfeeterminalen ProBox reduceres prisen automatisk til 0,OBS! Husk at en tidsbestilling på Øst-Sløjfen kun gælder for 9 huller.

MidtVestGolf
Så har vi forlænget aftalen med Brande og Ikast Golfklub om fritspil på alle tre klubbers baner for 600 kr.
Hvis man køber det nu kan man spille frit resten af 2017 uden merpris. Hvis Ikast og Tullamore fusionerer
som man forventer, så er banen i Tullamore også med i prisen.

Bagmærke og årsmærker
Bestyrelsen har besluttet at afskaffe bagmærket til MidtVestGolf samt årsmærket til klubbens plastikkort.
Baneservice benytter lister fra Golfbox og ProBox når de kører rundt på banen, så de behøver ikke
mærkerne for at se om folk har adgang til at spille. Vi sparer dermed en del tid og penge. Medlemmer vil
stadig få et bagmærke med DGU-nr., navn og Trehøje Golfklubs logo, så vi kan reklamere for vores bane
når vi spiller andre steder – men altså uden årsmærke.

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 !!!
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Hjemmesiden

På hjemmesiden kommer der hver uge noget nyt ind som ikke
kommer med i nyhedsbrevene.
Specielt på forsiden og under Genveje i højre side af hjemmesiden
bliver der lagt nyt ind.
Det nyeste i øjeblikket er noget om:





Regionsgolf, (Tilmeldingsfrist 23. november)
Golfspilleren i Centrum, (Årets vindere)
Klub 9,
Gavekort fra Mr. Dohm, (skal benyttes inden 1.marts 2018)

Læs mere på hjemmesiden www.trehoje-golf.dk
Gem siden som startside på din computer.
Kommende aktiviteter og matcher i klubben
Lør
Tir
Lør

11.11.2017 Jagt på hele golfbanen indtil kl. 12.00
28.11.2017 Generalforsamling kl. 19.00
02.12.2017 Jagt på hele golfbanen indtil kl. 12.00

På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
Trehøje Golfklub
d. 10.november 2017

www.trehoje-golf.dk

mail@trehoje-golf.dk

Bankkonto 7611 - 1164612

CVR-nr. 16357693

Tlf. 97 13 14 11

