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KKKææærrreee   mmmeeedddllleeemmmmmmeeerrr    
Så er det blevet efterår, men et dejligt mildt efterår. Det er godt for 
golfsporten og det kan også hjælpe med til at holde 
varmeomkostningerne lidt nede i en svær tid. 
Vi har igen i Trehøje Golfklub haft et fantastisk golfår. Vi har også i år 
haft en nettotilgang af medlemmer og det er rigtig dejligt.  
Økonomien ser fornuftig ud, selvom vi som alle andre har øgede 
omkostninger på brændstof, El, gødning og græsfrø mv. Det vil Marius 
komme nærmere ind på ved årets generalforsamling torsdag d. 
24.november kl. 19.00 
Det var et godt tidspunkt, da vi for et par år siden skiftede oliefyret ud 
med et luft til vand anlæg. Det var på grund af den momskompensation 
vi fik tilbage, i kraft af de gavebreve á 200 kr I gav klubben, at vi havde 
råd til den investering. Fremadrettet giver det os en besparelse på 
varmeregningen. Nu vil vi så rigtig gerne have solceller op på det nye maskinhus, idet vi jo bruger 
langt det meste strøm i dagtimerne, så et nyt anlæg der vil kunne dække ca 85 % af vores 
strømforbrug. Vi håber derfor, at I også i år vil give klubben et gavebrev på 200 kr. Det er med til at 
lave investeringer der er med til at holde et lavt kontingent, sammenlignet med andre klubber. 

 

 
Gavebreve 

Der er foreløbig givet 70 gavebreve á 200 kr. fra klubbens medlemmer. 
De 200 kr. er jo fradragsberettigede, så det er reelt kun ca.130 kr. man 
giver. Indberetning til SKAT sker automatisk.  
MEN vi mangler stadig 30 glade givere. Snup en seddel ved golfboxen 
eller kom ind på kontoret. 
 
De 20.000 kr. (100 gavebreve á 200 kr.) vi modtog af jer i 2021 giver 
klubben ca. 150.000 kr. tilbage i moms. Tallet kender vi først sidst på 
året. Disse penge vil vi bruge til betaling for den udskiftning vi har 

foretaget af alt lys til LED i alle klubbens bygninger samt til et luft til luftanlæg vi har 
installeret i værkstedet hos de grønne. 
Forrige års midler brugte vi jo til et luft til vand anlæg i klubhuset, hvilket vi med den 
nuværende energisituation var rigtig heldige med. 
Den næste momskompensation, som dette års gavebreve kan udløse, påtænker vi som 
sagt at anvende til et nyt solcelleanlæg på det nye maskinhus, da vi bruger meget strøm i 
klubhuset i dagtimerne. 
På forhånd 1000 tak for jeres støtte !!! 
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Generalforsamling 
Torsdag d. 24.november kl. 19.00 afholdes den ordinære generalforsamling.  
 
Dagsorden ligger på hjemmesiden under bestyrelsen  
og den er også hængt op i klubhuset. 
Der er ikke kommet forslag ind fra medlemmerne, men vi vil 
under evt. bl.a. fortælle om det nye træningsområde, som vi har  
købt jord til og lavet en plan for, sammen med vores banearkitekt,  
Poul Erik Hingebjerg.  
Tegninger over arealet vil blive hængt op i klubhuset. 
Mød op til en hyggelig aften i Trehøje Golfklub. 
 
Klubben giver kaffe og  
Handelsbanken Herning Fredhøj giver lagkage. 

 

Nyt fra Pro’erne – Kristoffer og Mads 
 
Så er efteråret for alvor over os og aktiviteten i klubben bliver mindre for hver dag.  
Vi har haft tid til at fastlægge to af vores populære forløb, som til den kommende sæson ser 
således ud. 
Tilmelding kan ske allerede nu ved hjælp af golfbox. 
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Åbningstider i shoppen 
 
Åbningstiderne i shoppen vil være som vist herunder. 
På torsdage vil det primært være kontoret som hjælper med pasning af shoppen. 
Vi kan altid kontaktes på telefon eller mail, og er også fleksible med åbningstiderne efter aftale. 
 

Tirsdag d. 25/10   12-16 
Tirsdag d. 1/11 12-16 
Torsdag d. 3/11 12-16 
Tirsdag d. 8/11 12-16 
Torsdag d. 10/11 12-16 
Torsdag d. 17/11 12-16 
Tirsdag d. 22/11 12-16 

Torsdag d. 24/11 12-16 
Torsdag d. 1/12 12-16 
Tirsdag d. 6/12 12-16 
Torsdag d. 8/12 12-16 
Torsdag d. 15/12 12-16 
Tirsdag d. 20/12 12-16 
 

 
 
HUSK at købe julegaverne inden d. 24.december, også den til dig 
selv.  
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Simulatorstudie 
 
Så har vi åbnet op for booking af simulatorstudiet igen.  
Studiet kan bookes af alle medlemmer og du kan læse mere om hvordan på shoppens 
hjemmeside www.trehoje.golfstore.dk 
Her finder du også en video med gennemgang af de forskellige muligheder Simulatorstudiet 
tilbyder. 
 
 
 
 
 
 

OBS:  
Der må kun spilles med 
de nye bolde der ligger i 
studiet.   
 
Boldene SKAL lægges tilbage i kassen igen. Den der står for bookning 
af studiet er ansvarlig for evt. skader !!! 
_____________________________________________________________________________ 

 

Vil du spille GRATIS greenfee i Trehøje Golfklub resten 
af 2022, så meld dig ind nu som medlem fra 2023. 
 
 

Kender du nogen, som vil 
spille GRATIS greenfee i 
Trehøje Golfklub resten af 
2022, så kan man nu melde 
sig ind som medlem fra 
2023.  

Tilmelding her: 
https://trehoje-golf.dk/bliv-
medlem/allerede_golfspiller 

 
 
 
 
 

https://trehoje-golf.dk/bliv-medlem/allerede_golfspiller
https://trehoje-golf.dk/bliv-medlem/allerede_golfspiller
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Ændring af medlemskab 
Husk alle med fuldt medlemskab har frit spil i Tange Sø Golfklub.  
 
Hvis du ønsker at opgradere dit medlemskab i Trehøje Golfklub fra fx FlexØst til 
Fuldt medlemskab i 2023, så gælder tilbuddet ovenfor med frit spil resten af 2022 
også for nuværende medlemmer. 
Spørg på kontoret og få mere ud af dit medlemskab. 
 
Klubkalender 
HUSK  
Der kan spilles til sommergreens på ØST hele vinteren, med mindre der er frost og sne. 

 
 
 

 
Følg med på hjemmesiden 
www.trehoje-golf.dk 

eller på Facebook n   

på  

På bestyrelsens vegne Lars Ole Wulff  
Trehøje Golfklub  

d. 8.november 2022 

http://www.trehoje-golf.dk/
https://www.facebook.com/Treh%C3%B8je-Golfklub-328245060630762/

