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

Nyhedsbrev uge 40, 2018
Kære medlemmer.
Efter en dejlig lang sommer blev det efterår. 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.
Læs mere om generalforsamling mv længere nede i nyhedsbrevet.

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

Vinder af JUNIOR BYMATCH 2018
Klubbens juniorer blev igen i år samlet
vinder af JUNIOR BYMATCH 2018
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. De
vandt fire af de fem matcher. I Lemvig blev
de nr. to.
STORT Tillykke til de unge spillere!
Den store vandrepokal vil stå hele vinteren
over og se flot ud i vores cafe.
Vi har haft rigtig mange juniorer til træning hver lørdag, hvor de har været opdelt i 3 grupper/tider
og stor ros til Magnus og vores hjælpetrænere Jens og Kaj som sammen med Henrik var højre
hånd til træningerne. Vi har haft en tilgang af 14 nye juniorer i denne sæson.

Anette og Keld takker af…
Anette og Keld har desværre meddelt os, at de har valgt at sadle om,
og derfor bliver denne sæson den sidste i Trehøje som forpagter.
Vi siger tak til Anette og Keld for 12 gode år og ønsker dem held og lykke med deres
nye fremtid, og heldigvis har de lovet os, at vi stadig vil se dem i klubben som medlemmer.
Ligeledes ønsker vi Janne held og lykke med sin forestående barsel og nye rolle som mor.
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Endnu engang 1000 tak for en fantastisk dejlig jubilæumsuge. En
særlig tak til Per og Jørgen, der stod for planlægningen af hele
arrangementet. Tak til alle frivillige der gjorde ugen til en kæmpe
succes. Fantastisk med de fire HIO som blev lavet på fire dage.
Vi fik mange flotte gaver. De 25.000 kr. vi fik kontant vil vi benytte til
bl.a. at få sat en vandhane til drikkevand op på hjørnet, hvor vi går op
mod flagstangen.

Bedste indsamler 4. år i streg

For 4. år i streg har Trehøje Pigeklub sendt flest penge til Pink Cup.
Et fantastisk resultat af mange ildsjæles store indsats.

Pas på banerne
Vi går en årstid i møde, hvor banerne bliver mere sårbare. Læs om god etikette og se en video
under KlubNyt på hjemmesiden. Genvej til KlubNyt: http://www.trehoje-golf.dk/Klubnyt.htm

Klubmesterskab 2018
Årets klubmestre er fundet og kåret. TILLYKKE
KLUBMESTER 2018
Herrer: Kasper Lind Rørbæk
Damer: Laura Boe-Hansen
Se alle resultaterne fra de åbne rækker her:
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp…
KLUBMESTER 2018 Aldersgrupper
Mid-age herrer: Lars H. Green
Mid-age damer: Jette Kjeldahl
Senior herrer: Kjeld Jensen
Senior damer: Kirsten Asmussen
Veteran herrer: Bruno Knudsen
Veteran damer: Linda Rokkedahl
Super-V. herrer: Hugo Toft
Super-V. damer: Asta Foged
Se alle resultater her: https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp…
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Gavebreve
Vi er blevet godkendt til at modtage penge fra staten så nu venter vi på at
pengene bliver frigivet for 2017. De ca. 20.000 kr. vi fik sidste år fra godt 100
af klubbens medlemmer vil give klubben godt 100.000 kr. som bliver udbetalt
her ved årsskiftet.
Vi er i fuld gang med at modtage nye gavebreve fra klubbens medlemmer, så
mon ikke der kan findes endnu 100 medlemmer der vil give et ekstra bidrag til
klubben. De 200 kr. er fradragsberettigede, så reelt er det kun ca. 130 kr. det
koster den enkelte.
Desværre må klubben ikke give modydelser på gavebrevene, men bestyrelsen har besluttet, at alle
de penge vi får fra staten på denne måde skal gå til noget særligt der forbedrer klubben for os alle.
Bestyrelsen har et forslag til at pengene for 2017 skal gå til at forbedre driving range og hvis vi får
endnu mindst 101 gavebreve her i 2018, så skal de næste godt 100.000 kr. vi så forventer at få fra
staten gå til at etablere et lukket isoleret udslagsrum til trænerne, henne i enden af underetagen.
Vi håber meget, at der findes endnu flere gavegivere, som på denne måde vil skaffe en
masse penge til klubben. Se boldkurven mv ved GolfBox i klubhuset.
På forhånd 1000 tak for jeres støtte.

Generalforsamling (Se vedtægterne på hjemmesiden )
torsdag d. 29.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.
Som meddelt på mail: Overvejer du ændringer i dit medlemskabet for 2019 i nedadgående retning, så husk at meddele det til kontoret senest 30. september i år, ellers fortsætter dit medlemskab uforandret. Kun således kan klubbens bestyrelse lave et realistisk budget for det kommende
år. Resultat og budget fremlægges på klubbens generalforsamling torsdag d. 29. november 2018.
Har du allerede meddelt ændringer i dit medlemskab til kontoret, så er det registreret og du behøver ikke foretage dig yderligere.
Bestyrelsen laver til generalforsamlingen et ændringsforslag til klubbens vedtægter, så § 4
ændres således at medlemmer der af en eller anden grund ikke får betalt sit kontingent til
tiden, blot får inddraget sin spilleret uden yderligere sanktioner.
Vi ønsker kun at have tilfredse medlemmer.
Følgende afsnit i § 4 foreslår bestyrelsen slettet:
Kontingentrestance ud over en måned fra den på opkrævningen fastsatte dato medfører suspension. Medlemskabet kan først genoprettes, når hele restancen er indbetalt.
I år er tre af bestyrelsens medlemmer på valg:
Jørgen B. Jørgensen, Marius Nielsen og Lars Ole Wulff. Alle tre modtager genvalg.
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Da medlemstallet i klubben, med 125 nye medlemmer indtil nu i 2018, ser ud til at være mindst 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 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 fortsat være en af Midt- og Vestjyllands billigste og bedste
klubber.
Bestyrelsens forslag:
Fuldtid: 5.300 kr. ændres til 5.400 kr.
Fuldtid Yngling: 2.300 kr. ændres ikke.
Fuldtid Junior: 1.000 kr. ændres ikke
Flex Øst: 3.400 kr. ændres til 3.500 kr. incl.1 stk. personlig greenfee til 18.hulsbanen.
- Spil på 18 huls banen mod betaling af ½ greenfee.
Flex: 1.300 kr. ændres til 1.350 kr. incl. 1 stk. personlig greenfee til 18.hulsbanen.
Langdistance: 2.600 kr. ændres til 2.700 kr.
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. 20. oktober 2018 kl. 10.30.
Læs invitation - Tilmelding på GolfBox - Link til tilmelding

Nye begyndere
Da vi i år har fået godt 125 nye medlemmer, hvoraf de 75 er nye golfspillere, så vil vi i 2019 fortsætte med et godt tilbud, hvor den nye begynder får kortet, fri træning og frit spil på ØST hele året
for 50 kr. pr. uge. Derfor udløser det ikke et gavekort på 500 kr. hvis du skaffer en begynder.

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. Læs om begynderforløbet på
hjemmesiden

Henvis nye medlemmer der har golfkortet
Vi har stadig brug for din hjælp til at skaffe nye medlemmer. Vi har fået
godt 50 i år der kommer fra en anden klub eller har haft en pause.
Alle klubmedlemmer der henviser et nyt medlem, der melder sig ind som Fuldtidsmedlem eller FlexØST medlem, får
et gavekort på 500 kr. til PRO-shoppen.
Husk at udfylde henvisning!!! (findes på opslagstavlen i klubhuset)
Gælder dog ikke ifm. kampagne eller anden rabat på kontingent.
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Spættetræer ved hul 11:
Det er kommunen der står for alle træer udenfor selve
banen. Derfor står der på hul 11 nogle udgåede træer.
På et skilt står der:
I de miljøcertificerede (FSC og PEFC) skove som
skovområderne omkring golfbanen er en del af arbejder
vi målrettet mod at øge mængden af dødt ved. Det
døde ved har stor værdi for insekter og fugle som
fødesøgnings- og opholdslokalitet. Særligt stående
dødt ved er interessant for fugle – heraf navnet spættetræer. Men det er altså ikke kun spætten der
har glæde af det, mange svampe og insekter lever af og i det stående døde ved.

Sidste nyt: (Læs selv flere nyheder på hjemmesiden under klubnyt)
Dansk Golf nr. 5
Den femte udgave af dette års Dansk Golf udkommer kun digitalt.
Læs Danks Golf - September 2018 / nr. 5
Og snyd ikke dig selv for det 6 siders indlæg om Trehøje med tekst, billeder og video, som
starter side på 123 - Kom direkte til side 123 her.

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

Læs mere på hjemmesiden www.trehoje-golf.dk
Kommende aktiviteter og matcher i klubben (se hjemmesiden)
Fre

05.10.2018 "Bare mænd støtter brysterne"

Lør

20.10.2018 Jagt på hele golfbanen indtil kl. 12.00

Lør

20.10.2018 Frivilligmatch

Søn 28.10.2018 Klubturnering Afslutningsmatch på 18 huls banen (gunstart). Tilmelding på GolfBox
Lør

10.11.2018 Jagt på hele golfbanen indtil kl. 12.00

Søn 11.11.2018 Klubturnering Andematch på 18 huls banen (gunstart). Tilmelding på GolfBox
Tor

29.11.2018 Generalforsamling kl. 19.00 i klubhuset

Lør

01.12.2018 Jagt på hele golfbanen indtil kl. 12.00

På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
Trehøje Golfklub
d. 26.september 2018
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