
 

 

 

Kære medlemmer    Sdr. Felding, den 11. december 2020. 

Året 2020 vil blive husket for året med de mange begrænsninger og restriktioner som følge af Covid-19. 

I skrivende stund informeres om nye restriktioner, som også rammer Åskov Golfklub. 

Der kan fortsat spilles golf med god afstand, og der vil fortsat være adgang til touchskærme og toiletter, men 

det vil ikke være muligt at benytte og opholde sig i klubhuset. 

Det siger sig selv, at turneringsafvikling dermed også er indstillet, og disse restriktioner er i første omgang 

gældende indtil den 3. januar 2021. 

I forbindelse med anvendelse af touchskærme og udskrivning af scorekort, har vi nogle udfordringer, idet 

printeren laver adskillige papirstop. Der er lavet en vejledning til åbning af printeren og genplacering af blanke 

scorekort i skuffen. Denne vejledning af placeret på bordet ved siden af printeren. 

Alternativet til udskrivning af scorekort er anvendelse af GolfBox-app, hvor der både kan bestilles og bekræftes 

tider samt registreres resultater, hvilket klart må anbefales i disse tider. 

Den 19. november blev den ordinære generalforsamling afviklet med 27 deltagende medlemmer, og på denne 

generalforsamling blev Erik Jensen nyvalgt til bestyrelsen, ligesom den årlige hædersbevisning som ”årets 

spiller” i år tilfaldt Poul Abrahamsen for en flot indsats omkring turneringerne tirsdag formiddag og 

engagement i begynderudvalget. 

Bestyrelsen har netop været samlet og konstitueret sig således:  

Kristian Hansen – formand og baneudvalgsformand, 

Jan Christensen – næstformand, 

Marianne Brændstrup – kasserer, 

Brian Moesgaard – sportsudvalgsformand og 

Erik Jensen – turneringsudvalgsformand. 

Som bekendt er der ikke længere en proshop i Åskov Golfklub, men vi har i stedet indgået en aftale med 

Golfexperten i Herning, som har leveret bolde (Srixon), handsker og tees, der kan købes på kontoret. 

Når disse købes i Åskov Golfklub udløses en mindre fortjeneste og bidrag til klubbens økonomi. 

Med hensyn til økonomien bliver der nu, via pbs, udsendt opkrævninger på kontingent for 1. halvår 2021, som 

skal betales senest den 4. januar 2021. Vi må på det kraftigste appellere til, at betalingsfristen overholdes, 

således der ikke skal bruges unødvendige ressourcer på rykkerarbejde m.m., og vi dermed undgår et 

unødvendigt træk på vor kassekredit i banken. 

Vi vil samtidig opfordre alle, som ikke har betalingen tilmeldt betalingsservice, til at tilmelde til automatisk 

betaling via pbs fremadrettet.  

De nødvendige numre for tilmelding til systemet fremgår af indbetalingskortet, som nu er på vej.  

Vi ser nu fremad imod 2021, hvor vi håber antallet af restriktioner må blive begrænset, og vi igen kan finde et 
mere normalt aktivitetsniveau med turneringsafvikling m.m. 
I bestyrelsen mødes vi igen lørdag den 23. januar til detailplanlægning af den kommende sæson, og indtil da 
pågår arbejdet med sammensætning af de enkelte udvalg m.m. til driften i 2021. 
 
Som det tidligere er oplyst, træder det nye handicapsystem i kraft fra 1. januar 2021. Der er i den forbindelse et 

større opdateringsarbejde i GolfBox, som bevirker, at det ikke vil være muligt at anvende handicapsystemet 

den første uge i det nye år. 



 

 

 
 
Vi har iværksat udarbejdelse af en ny hjemmeside til Åskov Golfklub, og det vil blandt meget andet betyde, at vi 
får en ny og helt anderledes opbygning og tilgængelighed til informationer af forskellig art, ligesom vi kan leve 
op til de aktuelle krav til cookies m.m. 
Vi forventer, at denne vil være tilgængelig i begyndelsen af det nye år, og når dette er aktuelt udsendes 
information til alle via GolfBox. 
 
Vi nærmer os julen, og en rigtig god julegaveide kunne være et personligt gavekort på træningslektioner hos 
Michael Nielsen, som i den kommende sæson er klar til at undervise klubbens medlemmer. 
Indtil den 18. december 2020 kan der købes gavekort på kontoret, som vil være bemandet hver formiddag fra 
mandag den 14. december til fredag den 18. december, og der kan købes gavekort på hhv. 3 lektioner (kr. 
395,00), 5 lektioner (kr. 595,00) eller 10 lektioner (kr. 995,00). 
 
På trods af diverse restriktioner har 2020 været et rigtig godt år for Åskov Golfklub. 
Det skyldes ikke mindst den meget høje grad af frivillighed og hjælp med mange forskelligartede opgaver i det 
forløbne år.  
Jeg vil i dette sidste nyhedsbrev i 2020 gerne sende en rigtig stort TAK til alle, som har ydet en hjælpende hånd 
i årets løb, og jeg håber I alle er klar til at bidrage igen i 2021. 
 
Afslutningsvis ønskes alle en rigtig GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR. 

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

På bestyrelsens vegne  

Kristian Hansen – formand 

 

 


