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

Nyhedsbrev uge 2, 2018
Kære medlemmer.
klubbens jubilæumsår 2018

Bestyrelsen vil hermed byde jer alle velkommen til
.
Vi håber det vil give jer alle en masse dejlige golfoplevelser. Samtidig vil vi gerne sige tillykke til alle
medlemmer for kåringen af klubbens hul 16.

Hul 16: Danmarks bedste par 4 hul

"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." Siger Morten Ørum Madsen.
Eksperter og de danske golfspillere har talt. Trehøjes hul 16 er kåret til Danmarks bedste par 4 hul.
Tak for stemmerne og de pæne udtalelser fra både Morten Ørum Madsen og Jeppe Huldahl.
Vi er meget stolte over denne kåring. Det bekræfter, at vi kan være rigtig glade for den bane, som vi til
hverdag elsker at spille!
Kåringen ser således ud:
Bedste par 3 hul: Lyngbygaard Golf, hul 2
Bedste par 4 hul: Trehøje Golfklub, hul 16
Bedste par 5 hul: Nordvestjysk Golfklub, hul N3
Sidste gang man spurgte de danske golfspillere var i 2009, og ved den lejlighed blev Trehøjes hul 18 kåret
til landets bedste par 5 hul. I 2017 kunne hver klub kun indstille ét hul, hvorfor vi valgte klubbens signatur
hul - hul 16.
Blandt de ni par 4-huls finalister, kunne Trehøjes hul 16 skrive sig for 30,3 % af stemmerne.
Læs om kåringen fra side 29 i Dansk Golf nr. 6 fra 2017
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Et liv ved politiet og golf med
hjertet.
tirsdag d. 6. februar kl. 19.00 – 21.30
Klubaften hvor Flemming Hansen vil fortælle om sit
spændende arbejdsliv hos politiet og om sin pludselige
oplevelse med hjerteproblemer på golfbanen.
Samme aften vil der blive instrueret i brugen af
hjertestarteren, samt hvordan man skal yde førstehjælp i forbindelse med hjerteproblemer.
Vi håber at rigtig mange af jer vil møde op. Tag gerne ægtefæller og venner med.
Klubben giver kaffe og der kan købes øl og vand. Link til tilmelding på GolfBox.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag d. 28.november med ca. 85 deltagere. En hyggelig aften, hvor vi
kom rundt om mange ting.
Charlotte Spandet, Helge Ørts og Lars Buus blev genvalgt til bestyrelsen for yderligere to år og John
Pedersen blev nyvalgt til bestyrelsen for de næste to år. Vi glæder os meget til samarbejdet.
Generalforsamlingen besluttede også kontingentsatserne for 2018 og et budget for det kommende år blev
fremlagt. Se referat på hjemmesiden under Klubben.
Nye vedtægter vedtaget
På den ekstraordinære generalforsamling onsdag d. 6. december 2017 blev bestyrelsens forslag til
vedtægtsændring endeligt vedtaget.
Det gælder et afsnit i §4, som nu hedder:
”Kontingentet betales forud. Medlemskab er bindende for 1 år. Ændring af medlemsstatus, herunder
udmeldelse, skal ske til kontoret senest den 30.09., efter hvilken dato medlemskab fortsætter uforandret det
følgende år.”

Nye teesteder i 2019
Arbejdet med at rette teesteder op og gøre klar til at vi fra 2019
kan ændre alle vores teesteder fra farver til numre er gået rigtig
godt indtil nu. I 2018 vil vi bibeholde farverne på teestederne.
Søen til venstre på hul 1 er blevet renset og samtidig gjort
dybere så det skulle give mindre grøde. Vi har fået en tilladelse
til at søen til højre skal renses til næste vinter.

Tilbygning med depotrum til
shoppen:
Klubbens trofaste byggesjak er næsten færdige med at bygge et depotrum med
direkte adgang fra shoppen. Samtidig er Cafeens bagindgang blevet overdækket.
Vaskepladsen er sløjfet, men i stedet er der lavet blæseplads bagved golfbilerne.
Endnu engang 1000 tak til både tidligere, nuværende og nye medlemmer af
klubbens frivillige byggesjak. En uvurderlig indsats til glæde for os alle.
Husk at tage et kig på tilbygningen næste gang du kommer i klubben.
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SÆT X i kalenderen
I uge 34 i 2018 vil vi sammen fejre klubbens 25 års jubilæum med en
masse spændende matcher i løbet af ugen.
Lørdag den 25. august vil vi holde en jubilæumsfestdag for alle klubbens
medlemmer.
Et jubilæumsudvalg er i fuld gang med at planlægge jubilæumsugen.
Det er ugen før det går løs i Silkeborg med Made in Denmark.

MidtVestGolf
Køb frit spil i Brande og Ikast-Tullamore Golfklub for 600 kr.
Det er bestemt, at vi i år sender opkrævning på MidtVestGolf ud sammen med kontingentopkrævningen til
alle de, som havde MVG i 2017. Det skulle gerne spare tid for både medlemmer og kontor. Skulle man ikke
ønske at fortsætte med MidtVestGolf, så giv blot kontoret et praj.
I 2018 skal man ikke længere have et særskilt plastic-bagmærke, så den fra 2017 kan man smide ud.
I Brande og Ikast skal man blot følge stedets anvisninger med hensyn til scorekort og evt. bagtag ved
bekræftelse af tiden.

Årsmærker
Bestyrelsen har også besluttet at afskaffe årsmærket til klubbens plastic-bagmærker. 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.
MEN du må meget gerne beholde dit bagmærke på din bag, således alle kan se, at du kommer fra Trehøje
Golfklub. Så kan vi også reklamere for vores bane, når vi spiller andre steder.
Vi vil også fortsat lave nye plastic-bagmærker til nye medlemmer, men altså undlade årsmærket.

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 Som begynder kan man 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, og ikke alt
kommer med i nyhedsbrevene.
Specielt på forsiden og under Genveje i højre side af hjemmesiden
bliver der lagt nyt ind.

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

06.02.2018
18.03.2018

KLUBAFTEN Et liv ved politiet og golf med hjertet v/Flemming Hansen Tilmelding på GolfBox

Lør

07.04.2018

Fre

27.04.2018

Klubturnering "hos Lange" Åbningsmatch på 18 huls banen (1. tee).
Klubturnering Landbobanken Open på 18 huls banen (gunstart).

Klubturnering Klovnematch på Øst-Sløjfen (gunstart).

På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
Trehøje Golfklub
d. 11. januar 2018
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