
                                                                         

  

Nyhedsbrev – 27. februar 2018. 

Kære medlemmer 

Bestyrelsen var samlet til møde onsdag den 21. februar, og sædvanen tro startede vi 

mødet med at underskrive referat fra det seneste bestyrelsesmøde, og fik gennemgået de 

vigtigste økonomiske tal, som alt i alt ser ganske tilfredsstillende ud. På indtægtssiden kan 

vi specielt glæde os over greenfee indtægterne, som på nuværende tidspunkt er ca. kr. 

50.000 højere end på samme tidspunkt i det foregående år.  

Herefter gennemgik vi de enkelte udvalgs arbejde og planer for 2018, og her følger de 

væsentligste beslutninger og informationer fra mødet. 

Baneudvalget mødes den 6. marts, hvor der blandt andet skal udarbejdes plejeplaner for 

2018. Det er netop besluttet, at der investeres i en ny topdresser og aktiv børste til 

efterbehandling, som gerne skulle være medvirkende til en hurtigere og bedre pleje af vore 

greens, forgreens og tee-steder. 

Der er i vinterens løb blevet fældet en del poppeltræer og nogle andre, som enten var 

sygdomsramte eller misdannede. Det skal i den forbindelse bemærkes, at poppeltræerne 

kun har været plantet som ammetræer, og det er nødvendigt, at fjerne disse, således der 

skabes ordentlige vækstbetingelser for de blivende træer. Der forestår nu et arbejde med 

at opstamme en del af de blivende træer på hele baneområdet, og dette forventes afsluttet 

inden arbejdsdagen (lørdag den 24. marts 2018 kl. 9.00 – 13.00), hvor vi håber at se 

rigtig mange medlemmer, som vil give en hånd med ved oprydning og klargøring til den 

kommende sæson. 

I begynderudvalget vil der i 2018 være en klar arbejdsfordeling, således nogle klarer 

opgaven vedr. afvikling af onsdagsturneringer og andre klarer modtagelse og informationer til  

nye medlemmer. Det blev besluttet, at vi i 2018 tilbyder prøvemedlemsskab til erhvervelse af  

golfkørekortet for kr. 500,00.  

Der skal her lyde en opfordring til alle vore medlemmer om at tage venner og bekendte med  

ud at prøve golfspillet i Åskov Golfklub. Der vil være repræsentanter fra begynderudvalget til  

at tage imod hver onsdag aften fra den 4. april. Desuden vil der være et større arrangement  

søndag den 22. april i forbindelse med den landsdækkende ”golfens dag”. 

Forretningsudviklingsudvalget præsenterede forslag til nyt klublogo, som det blev besluttet at  

tage i anvendelse med øjeblikkelig virkning. Med et nyt logo ønsker vi at signalere en mere tids- 

aktuel og mere stilren fremtoning. Desuden vil der blive udarbejdet en manual for anvendelse  

af logo og skrifttyper, således vi sikrer en ensartethed i den fremadrettede kommunikation. Det 

nye logo kan nu ses på vor hjemmeside og på det aktuelle brevpapir. 

Juniorafdelingen starter sæsonen med et socialt arrangement for alle vore juniormedlemmer den  

16. marts, og har i øvrigt flere nyskabelser i støbeskeen i 2018. 

Turneringsudvalget har turneringsplanen for 2018 på plads. Den fremgår af hjemmesiden, og der  

er på nuværende tidspunkt åben for tilmelding til åbningsturneringen den 8. april i GolfBox.  

Der mangler dog fortsat et par ekstra hænder til afvikling af årets tirsdagsturneringer – Brita  

modtager gerne et opkald eller en mail fra interesserede. 

På bestyrelsens vegne 

Kristian Hansen – formand                                                          


