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Nyhedsbrev uge 37 – 2022
Ny forretningsfører pr. 1.oktober
Maibrit ønsker at fratræde sin stilling med udgangen af
september. Hun har valgt at prøve kræfter med noget nyt og
har derfor sagt ja tak til en stilling i en privat virksomhed, hvor
hun tiltræder 1. oktober.
Maibrit har været ansat gennem 14 sæsoner i Trehøje
Golfklub, hvoraf de sidste 8 år har været som
forretningsbestyrer. Vi er utrolig glade for Maibrits indsats for
klubben. Vi er kede af opsigelsen, men tager den selvfølgelig
til efterretning og ønsker Maibrit al mulig held og lykke med
de nye opgaver.
Bestyrelsen har haft travlt med at finde en afløser for Maibrit, der kan sikre det høje serviceniveau
vi har. Bestyrelsen har derfor ansat Lone Baunsgaard Neupart, som tiltræder 1. oktober. Lone har
siden 2015 fungeret som klubsekretær og leder af kontoret i Give Golfklub. Lone bor i Herning og
er aktiv golfspiller. Lone kom til Give med 10 års erfaring fra FC Midtjylland, hvor hun var stadionog billetansvarlig. Desuden var hun hos FCM ansvarlig for IT- og billetsystemer, samt modtagelse
af VIP-gæster og salgsbackup i den kommercielle afdeling.
Vi er overbevist om, at vi med ansættelsen af Lone har sikret os den samme høje standard på
kontoret, som vi har nu med en service der er helt i top.
Klubben vil derfor gerne invitere alle medlemmer, samarbejdspartnere og medarbejdere til en lille

Afskeds- og velkomst-reception
Fredag d. 30. september kl. 10.00 i klubhuset, hvor I kan hilse på Maibrit og Lone.

Gavebreve
Bestyrelsen håber, at det igen i år kan lade sig gøre at få godt 100 nye
gavebreve á 200 kr. fra klubbens medlemmer. De 200 kr. er
fradragsberettigede, så det er reelt kun ca.130 kr. man giver. Indberetning
til SKAT sker automatisk.
De 20.000 kr. (100 gavebreve á 200 kr.) vi har modtaget 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 udskiftning af alt lys til LED i alle klubbens
bygninger.
Sidste års midler brugte vi jo til et luft til vand anlæg, hvilket vi med den nuværende
energisituation var rigtig heldige med.
Den næste momskompensation, som årets gavebreve kan udløse, påtænker vi at
anvende til et nyt solcelleanlæg på det nye maskinhus, hvis vi kan få lov til at koble det på
klubhuset. Det er her vi bruger meget strøm i dagtimerne.
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På forhånd 1000 tak for jeres støtte !!!

Frivillige inviteres til match med spil og spisning
Som en tak til de mange frivillige
samt medarbejdere der arbejder
hårdt for at vores bane og klub står
flot, så inviterer klubben hermed til
efterårets frivilligmatch med spisning
efter spillet på banen. Se under
klubnyt eller på opslagstavlen.
Tilmelding via dette link
Hvis du endnu ikke er skrevet op på
listen over frivillige, så meld dig på
kontoret og sig hvad du kunne tænke
dig at hjælpe med.

Generalforsamling
Torsdag d. 24.november kl. 19.00
afholdes den ordinære generalforsamling.
Dagsorden udsendes i starten af november.
Forslag fra medlemmerne der ønskes drøftet på generalforsamlingen,
skal jvf vedtægterne sendes til bestyrelsen skriftligt
eller på mail senest d. 15.oktober.

Klubben giver kaffe og
Handelsbanken Herning Fredhøj giver lagkage.

Golf med Bedste
Efterårsferien uge 42
Igen i år giver vi mulighed for, at børnebørn og bedsteforældre kan
nyde hinandens selskab og være aktive sammen på golfbanen i
efterårsferien.

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

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
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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
Vi vil meget gerne opfordre jer til at tilmelde jer til alle de turneringer vores frivillige i
turneringsudvalget tilbyder. De bruger rigtig meget tid på denne opgave, så de
fortjener virkelig, at vi alle støtter op om det. Klik på linkene nedenfor og tilmeld dig.
Se mere på hjemmesiden via dette link:
Klubturneringer - Trehøje Golfklub (trehoje-golf.dk)
eller klik herunder:
Søn. 18.09.2022 ROYAL UNIBREW OPEN - sponsoreret af Unibrew
Lør. 08.10.2022 AFSLUTNINGSTURNERING - sponsoreret af Aulum Fritidscenter
Lør. 29.10.2022 Frivilligmatch
Lør. 05.11.2022 Jagt på hele golfbanen indtil kl. 12.00
Søn. 06.11.2022 ANDEMATCH - sponsoreret af SuperBrugsen Videbæk
Tor. 24.11.2022 Generalforsamling i klubhuset kl. 19:00
Lør. 26.11.2022 Jagt på hele golfbanen indtil kl. 12.00

HUSK også at tilmelde dig til Afslutningsturneringen.
Se ovenfor !!!
Følg med på den nye hjemmeside
www.trehoje-golf.dk
eller på Facebook n

på
På bestyrelsens vegne Lars Ole Wulff
Trehøje Golfklub
d. 14.september 2022
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