
 

 

Kære medlemmer             

           Sdr. Felding, den 15. december 2019.  

Kalenderen siger vinter og vejret forekommer også noget vinterligt. De voldsomme nedbørsmængder sætter sine spor på 

banen, hvor et meget stort antal bunkers er mere eller mindre fyldt med vand. Men banen er spilbar, og der bliver i 

øjeblikket spillet rigtig mange runder på vort anlæg. 

Lad os nu lige hjælpe hinanden med at passe på banen - HUSK AT LÆGGE TØRV PÅ PLADS OG RETTE NEDSLAGSMÆRKERNE 

OP PÅ GREENS. 

I slutningen af november blev den ordinære generalforsamling afviklet med 67 deltagende medlemmer, og på denne 

generalforsamling blev Marianne Brændstrup nyvalgt til bestyrelsen, ligesom den årlige hædersbevisning som ”årets spiller” i 

år tilfaldt Anna Mortensen for et flot og stort uegennyttigt arbejde med malerpenslen m.m. til forskønnelse på og omkring 

vort baneanlæg. 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således: 

Kristian Hansen – formand og baneudvalgsformand Jan Christensen – næstformand og sekretær  

Marianne Brændstrup – kasserer   Brian Moesgaard – sportsudvalgsformand   

Brita Heesgaard – turneringsudvalgsformand. 

På bestyrelsesmødet fokuserede vi også noget på økonomien, hvor resultatet af de første to måneders drift selvsagt er et 

meget beskedent grundlag. Men vi glæder os over, at 158 medlemmer har taget imod tilbuddet om forudbetaling af 

kontingent for 2020. Det har styrket klubbens likviditet betragteligt, og giver arbejdsro i dagligdagen. Som det ser ud lige nu 

er der ikke de store budgetmæssige afvigelser – ud over, at greenfee indtægterne og firkløverindtægterne er noget bedre 

end tilsvarende tidspunkt sidste år og foran budgettet. 

Der er netop dannet opkrævninger på forårskontingent m.m., som udsendes fra PBS, og har betalingsfrist senest den 2. 

januar 2020. Jeg må på det kraftigste appellere til, at denne betalingsfrist overholdes, både af hensyn til klubbens økonomi 

og af hensyn til de administrative ressourcer med opfølgning og bogføring m.m. 

I 2020 vil rekruttering af nye medlemmer have en meget høj prioritering, og som det blev oplyst på generalforsamlingen har 

vi indgået et samarbejde med Dansk Golf Union om dette arbejde.  

I samme forbindelse er der etableret et rekrutteringsudvalg, som består af: 

Fra bestyrelsen – Jan Christensen og Kristian Hansen Trænerne – Andreas Thune og Michael Nielsen 

Fra begynderudvalget – Ole Würtz  Markedsføring – Michael Nielsen 

Udvalgsmedlemmer – Anne Marie Kristensen og Preben Staal Fra Dansk Golf Union – Sarah-Cathrine Wandsø 

Udvalget har netop været samlet til det første møde, og der planlægges en række initiativer, ligesom vi selvsagt ønsker 

medlemmernes deltagelse i rekrutteringsarbejdet. Der vil senere blive inviteret til et medlemsmøde, som afholdes torsdag 

den 6. februar 2020 i klubhuset, hvor der vil blive informeret mere om det fortsatte arbejde. Sæt allerede nu et kryds i 

kalenderen denne dag – det er udvalgets og bestyrelsens helt klare fornemmelse, at vi med en fælles indsats kan sikre en 

fortsat god udvikling for Åskov Golfklub. 

De frivillige, som har meldt sig til pasning af bunkers er blevet fordelt i mindre enheder med ansvar for nogle få huller pr. 

enhed. De første har allerede været i fuld gang og fjernet ukrudt i flere bunkers, men i øjeblikket driller de store 

vandmængder arbejdet med bunkers. Opgaven for de frivillige er fjernelse af ukrudt i bunkers og rivning af siderne. De større 

arealer i bunden klares med bunkerriven. 



 

 

 

Det næste bestyrelsesmøde, som er udvidet med deltagelse af suppleanter, medarbejdere og udvalgsformænd udenfor 

bestyrelsen, afholdes lørdag den 25. januar 2020.  

Afslutningsvis ønskes alle en rigtig GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR. 

På bestyrelsens vegne   

Kristian Hansen – formand 


