
 

 

 

Kære medlemmer               Sdr. Felding, den 20. marts 2020.  

Først en overdosis af regnvand og nu coronavirus har begge dele haft stor indflydelse på aktivitetsniveauet i 

Åskov Golfklub i februar og marts måned – lige fra fuldstændig stilhed til et meget højt aktivitetsniveau. 

De seneste initiativer fra regeringen blev fulgt op af en anbefaling fra Dansk Golf Union om en total lukning af alle 

aktiviteter i, på og omkring alle golfbaner i Danmark. 

Denne opfordring fra Dansk Golf Union er blevet modtaget noget forskelligt mange steder – lige fra opfattelsen af 

at være fuldstændig håbløst til at være det helt rigtige. 

Sandheden skal vel findes et sted midt imellem, men i bestyrelsen i Åskov Golfklub var vi ikke i tvivl.  

Vi har hele tiden lyttet til disse anbefalinger fra Dansk Golf Union, og det gør sig også gældende i dette tilfælde.  

Vi finder det både ansvarligt og forsvarligt, at vi alle bidrager til forhåbentlig at reducere udbredelsen yderligere. 

Banen er derfor lukket indtil mandag den 30. marts 2020. Det betyder også, at træningsfaciliteterne inkl. par-3 

bane, puttinggreen og klubhus er lukket. 

Inden udbredelsen af coronavirus tog fart, var vi samlet i bestyrelsen til et ordinært bestyrelsesmøde, hvor de 

sidste detaljer omkring sæsonen 2020 blev gennemgået. 

Det har desværre efterfølgende vist sig umuligt at gennemføre alle aktiviteter som planlagt. Således er arbejds-

dagen lørdag den 21. marts udsat, og det samme gør sig gældende for åbningsturneringen søndag den 29. marts.  

Denne håber vi at kunne gennemføre søndag den 5. april i stedet – der bliver i givet fald udsendt ny information 

desangående, og der må desværre påregnes en kort tilmeldingsfrist til åbningsturneringen. 

Rekrutteringsudvalget var langt fremme i planlægningen af messedeltagelse i Kibæk lørdag den 28. marts, men 

dette blev også aflyst/udsat på grund af coronavirus. Der er netop fastsat en ny dato for messen – lørdag den 6. 

marts 2021, hvor vi igen planlægger at deltage. 

Udvalgets næste projekt er ”Golfens Dag” søndag den 26. april, hvor vi blandt meget andet påtænker at tilbyde 

specialgreenfee inkl. en grillpølse med brød for at skabe liv i klubben. 

De aktuelle vejrforhold og dermed meget våde baneforhold har gjort det meget vanskeligt for greenkeeperne at 

arbejde på banen. Det er dog lykkedes at få udskiftet trætrapperne på 11. teested med betontrapper. 

Det siger sig selv, at den aktuelle lukning for alle aktiviteter på golfbanen også omfatter de frivilliges arbejde på 

banen. Det er vort håb, at alle er klar til at tage fat, når der igen bliver åbnet for spil og arbejde på banen – 

specielt bunkers trænger hårdt til en kærlig hånd efter de store vandmængder. 

Det var planen, at udskifte sand i flere bunkers i vinterens løb, men de meget bløde baneforhold bevirker, at der 

ikke kan køres på banen med de tunge læs – dette bliver iværksat lige så snart det er forsvarligt. 

Det er fortsat begynderudvalgets håb, at sæsonen kan skydes i gang onsdag den 1. april, og her får vi brug for alle 

medlemmers hjælp til at tilføre nye medlemmer til Åskov Golfklub. 

Har I en eller flere i omgangskredsen, som I gerne vil give muligheden for at komme i gang med golfspillet i Åskov 

Golfklub, må I gerne kontakte sekretariatet, hvor I kan få udleveret gavekort på et prøvemedlemskab.  

 



 

 

 

Og allerbedst tag dem med ud i klubben til en begynderaften (hver onsdag), hvor begynderudvalget står klar til at 

tage imod. 

På trods af alle besværligheder og banelukninger til følge, kan vi glæde os over, at vor økonomi udvikler sig i 

overensstemmelse med budgettet.  

Bestyrelsen mødes næste gang den 16. april, og i umiddelbar forlængelse af dette bestyrelsesmøde udsendes 

nyhedsbrev med en budgetopfølgning pr. 31. marts 2020.  

Afslutningsvis ønskes alle god fornøjelse med golfspillet, når dette igen bliver muligt. 

PAS NU GODT PÅ BANEN OG HINANDEN. 

På bestyrelsens vegne   

Kristian Hansen – formand 


