
 

 

 

Nyhedsbrev – 7. juni 2018. 

Kære medlemmer 

Betyrelsen har netop afholdt endnu et bestyrelsesmøde og efter den sædvanlige underskrift af referat fik 

bestyrelsen en orientering om den økonomiske situation.  

Økonomien udvikler sig fortsat fornuftigt – bl.a. med fine greenfee indtægter, og sponsorindtægter på 

den gode side af det budgetterede.  

Det øjeblikkelige billede tegner et resultat, der er lidt bedre end det budgetterede. 

Der er dog også anledning til en vis bekymring, idet antallet at begyndere har været lavere i år end sidste 

år. 

Derfor vil vi endnu engang bede om Jeres hjælp. Tag endelig naboer og venner og bekendte med en tur i 

golfklubben for at prøve golfspillet – træningsområderne og par-3 banen må meget gerne bruges. 

Desuden konstateres en lidt lavere deltagelse i turneringerne i år end sidste år. 

Det skal dog bemærkes, at jubilæumsturneringerne sidste år trak flotte deltagerantal. 

Men det giver anledning til at spørge, om der er ønsker om ændrede turneringsformer med andre 

spilformer – parturneringer, holdturneringer????? 

Turneringsudvalget modtager meget gerne tilbagemelding – brug ”ris / ros / forslag” postkassen. 

I ”ris / ros / forslag” postkassen har vi modtaget forslag om, at der opstilles afffaldsspande på par-3 

banen, hvilket er et godt forslag, som der er taget aktion på. 

Ellers er golfsæsonen kommet rigtig godt i gang ovenpå en meget lang og kold vinter.  

Nu er det så gået i den stik modsatte retning med varme og tørke, så det er på ingen måde en let opgave 

at være greenkeeper. 

Der er blevet stillet en del spørgsmål til plejen af banen, og det kan her oplyses, at der iflg. den aktuelle 

plejeplan klippes greens i 4 mm 5 – 7 gange ugentlig, og greens rulles desuden 2 – 3 gange ugentlig. 

Forgreens klippes i 12 mm 2 gange ugentlig, og det samme gør sig gældende for tee-stederne. 

Fairway (når disse igen bliver grønne og kommer i vækst) klippes i 19 mm 2 gange ugentlig og endelig 

semirough i 44 mm 1 gang ugentlig. 

Endelig foretages vertikalskæring af greens (på kryds og tværs) hver 3. uge, hvor der også topdresses.  

I lighed med de seneste par år afholder vi i uge 30 ”spil billig uge” med tilbud på en reduceret greenfee 

betaling på kr. 50,00. 

I den anledning får vi brug for nogle hjælpere i ugens løb til at servicere både på banen og i klubhuset. 

Der er ophængt plan i klubhuset, hvor vi håber at se mange tilmeldinger til at hjælpe. 

Sluttelig lige en information om et initiativ, som løber af stablen på årets længste dag – torsdag den 21. 

juni – fra solopgang til nedgang.  

Her vil Daniel Nyegaard spille flest mulige runder, og han samler i den forbindelse penge ind til foreningen 

Propa (Prostatakræftforeningen) for hvert spillet hul i dagens løb. Vi skal her bede alle vise hensyn og 

lukke ham igennem, når I møder ham på banen denne dag. 

I ønskes alle en rigtig god og golfaktiv sommer. 

På bestyrelsens vegne 

Kristian Hansen - formand 


