
 

 

Nyhedsbrev – 17.1.2019.                                                         

Kære medlemmer 

Indledningvis ønskes I alle et rigtig GODT NYTÅR, og jeg håber I alle må få en aktiv og god golfsæson i Åskov 
Golfklub. 
 
I bestyrelsen arbejder vi lige nu med at planlægge den kommende sæson. 
Det vil blandt meget andet sige, at vi er i fuld gang med at få sammensat nogle gode og kompetente udvalg. Jeg 
håber i den forbindelse, at flere vil være med til at gøre en forskel, og bidrage med en håndsrækning i et udvalg i 
Åskov Golfklub.  
Lad mig endelig høre fra dig, hvis du kan give en hånd med – så skal vi nok finde en opgave, der lige passer dig. 
 
Bestyrelsen afholder det næste bestyrelsesmøde lørdag den 2. februar 2019, hvor vi har udvalgenes sammen-
sætning og planer for 2019 på dagsordenen. 
 
På banen er arbejdet med opstamning af træer og fældning af en del sygdomsramte træer påbegyndt, og det er 
planen, at oprydningen efter dette arbejde skal afsluttes på den årlige arbejdsdag.  
Jeg vil allerede nu bede Jer sætte kryds i kalenderen – lørdag den 23. marts 2019 til arbejdsdagen. 
 
Baneudvalget mødes i slutningen af januar for at lægge en plan for arbejdsdagen og en generel plan for det 
forestående arbejde på banen – herunder bl.a. nye bunkers ved hul 1 og hul 6 samt nyt sand i bunkers på banen.  
 
Med starten af 2019 forfaldt første kontingentbetaling, og vi må desværre konstatere, at der lige nu mangler 
nogle betalinger, som jeg hermed må bede om bliver bragt i orden. 
Uden kontingentbetaling bliver det ikke muligt at foretage tidsbestilling i GolfBox. 
 
Vi har i år besluttet at undlade udstedelse af bagmærker, idet spillerettigheder under alle omstændigheder skal 
være registreret i GolfBox. 
 
Firkløveraftalen mellem Birkemose, Brande, Dejbjerg, Give, Herning, Jelling, Kellers Park og Åskov Golfklub, vil 
også være gældende for vore fuldgyldige aktive medlemmer i 2019.  
Dette firkløver giver spilleret på de øvrige 7 baner, således der i 2019 kan spilles frit på alle syv baner, og prisen er 
fortsat kr. 800,00. Der udstedes ikke firkløverbagmærker, idet firkløverspilleret alene vil blive registreret i 
GolfBox, og dermed er prisangivelsen, for firkløvermedlemmer, registreret til kr. 0 ved indtjekning i de øvrige 
klubber. Husk at bekræfte Jeres tider rundt i klubberne. 
Mellem de samme klubber er der også indgået aftale om mulighed for firkløvermedlemmers deltagelse i åbne 
turneringer uden betaling af greenfee, men alene betaling af turneringsfee. 
 
Sluttelig lige en information om, at vi har nogle ledige bagskabe til opbevaring af golfudstyret. Såfremt du kan 
bruge et skab, er Hanne på kontoret klar til at klare din bestilling. 
 
Rigtig god fornøjelse med vintergolfspillet. 
 
På bestyrelsens vegne 
Kristian Hansen - formand       


