
 

 

Kære medlemmer    Sdr. Felding, den 18. september 2020. 

 

Sæsonen lakker imod enden – alt i alt en mærkelig sæson med store påvirkninger af den 

verdensomspændende Covid19. 

September måned har budt på et meget højt aktivitetsniveau, hvor det er lykkedes at afvikle en stor del af de 

udsatte turneringer. Om end med et mindre deltagerantal pr. turnering end normalt, men dog et 

tilfredsstillende antal overordnet set. 

I skrivende stund er det klubmesterskaberne, som står for døren, og her må vi desværre notere et meget lille 

deltagerfelt, hvilket resulterer i, at flere rækker ikke kan gennemføres. 

Den sidste weekend i september rundes måneden af med KVIK-turneringen, og der er åbent for tilmelding til 

denne turnering i GolfBox. 

Vi har netop afholdt bestyrelsesmøde, og vi nærmer os afslutningen på regnskabsåret (30.9.). Som vi har 

skrevet i tidligere nyhedsbreve udvikler økonomien sig tilfredsstillende, og vi forventer et årsresultat på den 

rigtige side af det budgetterede. 

For at styrke klubbens økonomi har vi søgt om godkendelse af Åskov Golfklub som almennyttig velgørende 

foreningen, hvilket vil betyde, at vi kan opnå en større momskompensation. For at dette kan lykkes, skal vi 

inden udgangen af september måned modtage gaver á kr. 200,00 fra mere end 100 personer eller 

virksomheder.  

Disse donationer er i september måned blevet omtalt i forbindelse med turneringsarrangementer i klubben, og 

vi er rigtig glade for den fine opbakning dette har mødt indtil nu.  

I skrivende stund har vi modtaget 69 gaver, så vi mangler kun 32 endnu, og der ligger donationsbreve i 

klubhuset, som kan anvendes i forbindelse med donation til klubben.  

Når dette donationsbrev udfyldes, og beløbet overføres til den særlige konto til formålet, samt afleveres til 

klubben, sørger vi for at der indberettes til Skat, og dermed opnås fradrag for beløbet. For at vi kan nå at 

gennemføre indberetning m.m. inden udgangen af september, er der deadline fredag den 25. september. 

Det er vor forventning, at vi med disse donationer kan undgå at ændre på kontingentsatserne på den 

kommende generalforsamling. 

Sidste år støttede et stort antal medlemmer op om klubben ved at indbetale hele årskontingentet for 2020 i 

oktober/november. Det styrkede klubbens likviditet, og resulterede dermed i en betydelig rentebesparelse.  

Dette vil vi gerne gentage for 2021, og i den forbindelse tilbydes alle fuldgyldige voksne medlemmer (såvel 

eksisterende medlemmer som nye medlemmer) at betale årskontingentet for 2021 i oktober måned med en 

rabat, således der alene betales kr. 5.000,00 for hele året 2021. 

Vi håber, at der vil blive taget godt imod dette tilbud, og modtager gerne tilbagemeldinger fra interesserede, 

således der kan udstedes faktura til betaling i oktober måned.  

Tilmelding til denne engangsbetaling bedes sendt til mailen sekretariat@aaskov-golfklub.dk med angivelse af 

navn og medlemsnummer, således vi igen i det kommende regnskabsår kan spare nogle renter.  

Foruden gennemgang af økonomien besluttede vi på bestyrelsesmødet at udsende to stillingsopslag, dels en 

deltidsansat golftræner og dels en deltidsansat administrationsmedarbejder. Begge opslag er ophængt i 

klubhuset og vil blive annonceret på facebook. 
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Den kommende træner i Åskov Golfklub vil foruden individuelle lektioner, som kan tilkøbes i klubben og 

betales til klubben, tilbyde faste ugentlige gruppetræninger for forskellige handicapgrupper. 

Det er tanken, at dette skal være stående tilbud og tilmelding bliver efter ”først til mølle”, og uden betaling. 

Der ud over skal der være tid til træning af begyndere og juniorer. 

Med en administrationsmedarbejder ønsker vi at skabe nogle faste åbningstider på kontoret, og dermed sikre 

en god servicering af vore medlemmer og gæster. 

Afslutningsvis vil vi gentage informationen om, at årets generalforsamling er programsat til torsdag den 19. 

november, og sædvanen tro skal vi der hædre årets spiller 2020.  

Forslag til kandidater til denne hæder må meget gerne sendes til mig på mail formand@aaskov-golfklub.dk 

eller afleveres i postkassen ”ris – ros – forslag” i klubhuset. 

PAS GODT PÅ HINANDEN, HOLD AFSTAND, VIS HENSYN OG PAS GODT PÅ BANEN.  

På bestyrelsens vegne  

Kristian Hansen – formand 
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