
                                                                         

  

Nyhedsbrev – 27. marts 2018. 

Kære medlemmer 

Ovenpå en meget vellykket arbejdsdag, hvor 61 medlemmer mødte op og udførte et rigtig 

stort og godt arbejde på vort baneanlæg, er det igen tid for lidt nyt fra bestyrelsen. 

       
                                        Størstedelen af arbejdsstyrken klar til en aktiv arbejdsdag. 

Indledningsvis en stor tak til alle, der mødte op på arbejdsdagen og bidrog med arbejdet, 

ligesom der skal lyde en stor tak til alle, der tager del i de mange forskellige opgaver og i 

udvalgsarbejdet.  

Som alle kan se, er der i vinterens løb foretaget opstamning af rigtig mange træer, således 

der nu er skabt grundlag for, at de mange karaktertræer på området kan få lys og rum til 

at udvikle sig. 

Vi har også et ønske om, at få sat nogle farver på vort baneanlæg, hvilket blandt meget 

andet kunne være at sætte nogle blomsterløg – eksempelvis påskeliljer – i jorden. Såfremt 

der skulle være nogle af Jer, som har overskydende blomsterløg, vil vi meget gerne 

modtage disse – stort som småt bliver modtaget med tak. 

Nu venter vi på forårsvejret, men vi er klar til at tage imod nye golfspillere. Begynderud-          

udvalget tager imod nye golfspillere hver onsdag kl. 17.30, og onsdag den 4. april kl. 17.30  

starter det første begynderhold i 2018.  

I Åskov Golfklub kan du blive prøvemedlem for kun kr. 500, og for dette beløb bliver du blandt 

meget andet undervist af vor dygtige træner, ligesom du har adgang til alle træningsfaciliteter  

og mulighed for at udvikle et godt socialt netværk. 

Andreas Thune har til sæsonen 2018 introduceret nogle nyskabelser – blandt andet er der  

nu mulighed for at deltage i et kursusforløb, som strækker sig over hele sæsonen.  

Dette er et tilbud under mottoet ”gå til golf”, og jeg håber rigtig mange medlemmer vil tage  

godt imod dette tilbud, som foruden at styrke de golfmæssige færdigheder også gerne skulle  

styrke de sociale relationer. 

På det lovgivningsmæssige område bliver vi alle, på forskellig vis, berørt af den nye  

persondataforordning, som træder i kraft i slutning af maj måned. Det vil betyde, at der for  

nogle vil være en begrænset adgang til data i blandt andet GolfBox.  

Efter den veloverståede arbejdsdag er vi nu klar til den nye sæson, og der er åbnet for  

tilmelding til åbningsturneringen – søndag den 8. april kl. 9.00 – i GolfBox. 

I ønskes alle en rigtig god Påske og en god og aktiv golfsæson. 

På bestyrelsens vegne 

Kristian Hansen – formand 


