
 

 

Kære medlemmer    Sdr. Felding, den 14. august 2020. 

 

Iflg. kalenderen lakker sommeren imod afslutningen, men det aktuelle vejr er da meget sommerligt. 

De høje temperaturer og det tørre vejr sætter desværre også sine spor på banen, som visse steder er meget 

tør. Men intet er så dårligt, at det ikke er godt for noget – vi får lige nu en hel masse rul og dermed mere 

længde på slagene. 

Vi har netop afholdt et bestyrelsesmøde, hvor vi fik opdateret status på økonomien og set på de kommende 

arrangementer m.m. 

Alt i alt er vi meget fortrøstningsfulde omkring økonomien. Der vil være en del afvigelser mellem de enkelte 

poster, men det samlede resultat forventes at ende nogenlunde i overensstemmelse med det budgetterede. 

I det seneste nyhedsbrev udtrykte vi ønske om, at der ved betaling med MobilePay blev skrevet, hvad 

betalingen dækkede, og det ønske vil vi hermed gerne gentage, således vi kan identificere de enkelte indgåede 

beløb. 

Vi har tidligere offentliggjort det opdaterede turneringsprogram for efteråret, og september måned rummer 

rigtig mange turneringstilbud – der et tilbud hver eneste weekend. 

På grund af Covid19 måtte vi i foråret aflyse eller udsætte den planlagte sponsorturnering.  

Vi vil nu forsøge at gennemføre denne fredag den 18. september om eftermiddagen, og der bliver udsendt 

invitationer direkte til alle vore sponsorer. 

Som vi tidligere har informeret om, skal vi finde en ny træner til den kommende sæson, og jeg vil gerne takke 

for de mange input, som jeg har modtaget desangående. 

Det er opfattelsen, at vores behov fremadrettet kan dækkes med en deltidsansat træner, hvor der også kan 

skabes tid og rum til at tilbyde faste ugentlige gruppetræninger for forskellige handicapgrupper.  

Det er tanken at dette skal være stående tilbud og tilmelding bliver efter ”først til mølle”, og uden betaling. 

Der ud over skal der være tid til træning af begyndere og juniorer samt individuelle tider til træning, som kan 

tilkøbes gennem klubben. 

Med en sådan løsning forventer vi at kunne frigøre nogle økonomiske ressourcer, således vi kan bemande 

kontoret med en deltidsansat administrationsmedarbejder, til servicering af klubbens medlemmer og gæster. 

Vi har nu igangsat udarbejdelse af nogle stillingsbeskrivelser, og vil derefter opslå ansøgninger, hvilket 

forventes gennemført omkring 1. september. 

Afslutningsvis vil vi informere om, at årets generalforsamling er programsat til torsdag den 19. november, og 

sædvanen tro skal vi der hædre årets spiller 2020.  

Forslag til kandidater til denne hæder må meget gerne sendes til mig på mail formand@aaskov-golfklub.dk 

eller afleveres i postkassen ”ris – ros – forslag” i klubhuset. 

PAS GODT PÅ HINANDEN, HOLD AFSTAND, VIS HENSYN OG PAS GODT PÅ BANEN.  

På bestyrelsens vegne  

Kristian Hansen – formand 
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