
 

 

Kære medlemmer                 21. juni 2019. 

 

Kalenderen siger sommer, og vejret har på det seneste været noget omskifteligt – fra meget sommerligt til det vi 

kalder ”normalt dansk sommervejr” med nogle regnbyger. 

Regnvejret har været rigtig godt for banen, hvor fairways er i god udvikling, og greens er under konstant 

behandling med løbende vertikalskæring og topdresning, hvilket også forbedrer kvaliteten af vore greens.  

Der er indkøbt græsfrø til eftersåning af hele banen, og dette bliver gennemført i løbet af efteråret, hvor der er de 

bedste forudsætninger for god spiring og vækst. 

Den midlertidige lokalregel om oplæg på fairways opretholdes indtil videre, således alle kan få en god oplevelse 

af at spille banen. 

Vi har fortsat et ønske om, at få sat nogle farver på vort baneanlæg. Såfremt der skulle være nogle af Jer, som har 

overskydende blomsterløg, vil vi meget gerne modtage disse – stort som småt bliver modtaget med tak. 

I forbindelse med generalforsamlingen i november 2018 blev det vedtaget, at fastholde et uændret 

kontingentniveau, idet dette forhåbentlig kunne øge medlemsantallet i klubben. Sådan er det desværre ikke gået, 

og i skrivende stund mangler vi ca. 40 medlemmer, for at opretholde et uændret antal. 

Her får vi brug for Jeres hjælp – vi vil endnu engang bede Jer hjælpe med, at golfinteresserede familie-

medlemmer, naboer, venner og kolleger får lejlighed til at stifte bekendtskab med golfspillet i Åskov Golfklub. 

Det er selvsagt en forudsætning, at der kommer flere medlemmer, for at det er muligt at opretholde dette lave 

kontingentniveau, og opretholde en sund økonomi i klubben, så der er reelt tale om hjælp til selvhjælp for os alle! 

Medlemstilbagegangen skal endvidere ses i lyset af, at vi i år har øget markedsføringen betydeligt. Denne øgning 

er finansieret med et tilskud på kr. 28.750 fra foreningspuljen i DIF og DGI, som er øremærket til markedsføring 

med henblik på øgning af medlemsantallet. 

For at højne opmærksomheden omkring Åskov Golfklub har vi indgået en aftale med Ældresagen, der tilbydes spil 

på vor par-3 bane hver onsdag formiddag, og de starter onsdag den 7. august 2019. Denne start bliver annonceret 

af Ældresagen, og vi håber dette på sigt kan tilføre flere medlemmer. 

Desuden har vi besluttet at deltage i ”spil med dag 2019” lørdag den 17. august 2019 kl. 13.00, hvor vi vil 

opfordre Jer til at tage en ven med til en turnering i Åskov Golfklub. Vi vil senere udsende nærmere information 

om denne dags arrangement sammen med en invitation, der kan bruges til at invitere en ven med på golfbanen. 

Men allerede nu vil vi bede Jer sætte kryds i kalenderen og begynde at overveje hvem, der skal inviteres med 

denne eftermiddag. 

Vi har tidligere haft held med, at et sådant arrangement har resulteret i flere nye medlemmer i klubben, og det 

er helt klart håbet og målet for dette arrangement. Derfor inviter venligst reelt mulige fremtidige medlemmer 

med til arrangementet. 

Endelig har vi udsendt invitation til de omkringliggende skoler om at besøge Åskov Golfklub og prøve golfspillet. Vi 

har på nuværende tidspunkt haft besøg fra Kibæk skole og Borris skole, og det er håbet, at dette kan tilføre nye 

juniorspillere i klubben. 



 

 

 

Det er heldigvis lykkedes at øge sponsorindtægterne – både hvad angår kontante midler, og hvad angår 

sponserede artikler. Senest har vi modtaget en robotklipper fra Herning Skov, Park og Have til at servicere 

området mellem 18. green og klubhuset. 

Som vi tidligere har informeret om, er der sket en udskiftning på kontoret, idet Michael Nielsen har overtaget 

funktionen som klubsekretær. Michael er godt på vej til at udfylde rollen på kontoret med den daglige drift af 

klubben og servicering af klubbens medlemmer og gæster. Med hans ansættelse er der desuden sket en udvidelse 

af træffetiden på kontoret, ligesom en øget ressource til at hjælpe greenkeeperne i pressede situationer. 

I konsekvens af ansættelsen i klubben er Michael udtrådt af bestyrelsen, og i hans sted er suppleanten Brian 

Moesgaard indtrådt i bestyrelsen. 

Nu nærmer sommerferietiden sig, og vi gentager de seneste års ”spil billig uge” i uge 30, hvor vi mandag til fredag 

tilbyder greenfee for kr. 50,00. De første bookinger er foretaget i GolfBox.  

Klubber i klubben spiller på helt normal vis i uge 30, og der vil på hverdagene i denne uge være en ekstra 

servicering i klubhuset, med mulighed for at købe forplejning efter den spillede runde. 

Vi får brug for nogle hjælpere til køkkentjansen mandag til fredag i denne uge, og jeg vil gerne bede om tilmelding 

til denne opgave på opslaget i klubhuset. 

Husk at besøge hjemmesiden www.aaskov-golfklub.dk jævnligt – der er løbende aktuelle nyttige informationer. 

Afslutningsvis ønskes alle en rigtig god sommer med forhåbentlig mange gode oplevelser på golfbanen. 

På bestyrelsens vegne 

Kristian Hansen - formand 

http://www.aaskov-golfklub.dk/

