Nyhedsbrev fra bestyrelsen 6. juli 2017.
Hej Alle!
Så har vi netop den 3. juli holdt bestyrelsesmøde, og er dermed klar
med et kort nyhedsbrev. Vi må jo desværre konstatere, at både forår
og den første del af sommeren med megen blæst og regn ikke har
været så golfvenlig endda, hvilket bl.a. har betydet (som det fremgår af
økonomipunktet), at vi på green fee området stadig ligger under
budget!
Vi håber derfor nu på en fin sommer/sensommer ikke bare af hensyn
til green fee gæsterne, men også for at vi alle kan nyde sommerferien
og få ”batterierne ladet op” via rigtigt sommervejr☺!

Økonomi:
Overordnet set ligger vi meget pænt på budget med følgende kommentarer:
-

Green fee ligger som nævnt ovenfor under budget!
Lejlighedsudlejningen ligger over budget, men det gør så desværre også vores
energiforbrug grundet det kolde forår.
Til gengæld har vi haft nogle positive historier på vedligeholdelseskontoen. Det vi troede
var en større udgift til istandsættelse af en af vore klippere viste sig heldigvis at kunne
klares med en mindre reparation. Dette sammenholdt med at Poul Børge og hele green
keeper teamet har været effektive og udvist ”jysk sparsommelighed” betyder, at hvis
materiellet ellers holder resten af året, så kompenserer en væsentligt lavere
vedligeholdelses udgift således for de manglende green fee indtægter!

Banen:
Jeg tror, at de fleste af jer, der har spillet vores bane for nylig, er enige med mig i, at banen står
meget flot! - Som vores baneudvalgsformand Kurt Vestergaard udtrykte det, så vil han lige nu give
banen karakteren 8,5 på en 10 skala (der er jo altid forhold der kan blive bedre)☺.
Banen er bare super!!
Greens bliver fortsat klippet omkring 3,2 mm (og ikke som jeg fik skrevet i sidste nyhedsbrev 3,2
cm!!).
Har man som medlem i øvrigt spørgsmål til vedligeholdelse af banen, eller andre spørgsmål der
vedrører banen, så kan svarene forhåbentligt findes på vores hjemmesiden under punktet: ”Sidste
nyt fra Green Keeperen”!
Fællestræning:

Der er (som annonceret) planlagt tre gange fællestræning her i sommerferie perioden (den første
fællestræning er afviklet med pænt fremmøde). Tanken med de tre sessioner er, at de gerne skulle
virke som appetit vækkere for medlemmerne således, at man bliver inspireret og får lyst til at
købe nogle træningslektioner hos vores dygtige træner Jonas. Fælles træning som sådan er
således ikke noget, der fortsætter hen over efteråret!
Vi er til gengæld meget opmærksom på, at vore nye medlemmer (kaniner) og højhandikappere
skal følges tæt (også rent træningsmæssigt) så de kan udvikle deres golf og dermed ikke mister
lysten til at fortsætte med golfspillet i vores klub. Vi har derfor planer om i samarbejde med Jonas
at lave et specielt træningstilbud til vore ”kaniner” og højhandikappere – et ”Kanintilbud”!
Nærmere herom senere!
Jubilæumsarrangement:
Det færdige program er på plads og jubilæums folderne er trykte. Disse foldere er selvfølgelig lavet
til medlemmerne og alle andre med interesse for hele vores jubilæumsarrangement. Folderne kan
hentes i shoppen/kælderen, selvfølgelig til eget brug, men også gerne til videre distribution. Hvis I
skal ud og spille i andre klubber eller andre steder hen, hvor man kunne have interesse for vores
arrangement - da medbring gerne og videregiv nogle jubilæumsfoldere!
I skrivende stund er der solgt ca. 220 billetter til ”åbent hus” så der er et stykke op til de 1400
billetter, som vi gerne skulle nå at sælge inden den 12. august. Vi er derfor nu i fuld gang med
markedsføringen.
Vi er nu ude på alle de sociale medier med oplysninger om arrangementet. Jeg har udsendt
pressemeddelelser til alle de midtjyske aviser. Jeg har en aftale med journalist Niels Jønsson
(Viborg Folkeblad) om, at han skriver om jubilæumsarrangementet i Folkebladet en af dagene i
næste uge, og at Niels Jønsson også laver et interview og efterfølgende artikel i Viborg Folkeblad
om Kirsten og Ove Glerup i anledning af, at de som golfbane ejere tager del i jubilæet bl.a. ved at
tilbyde ”åbent hus” på deres gods!
Der er ligeledes lavet annoncer om Reception og ”Åbent hus”, der bringes i Vesthimmerlands Avis,
Ugeavisen Møldrup, Ålestrup, Gedsted, Himmerland og Viborg Nyt onsdag den 2. august.

Husk – og fortæl gerne til
alle I kender!!
Åbne golfmatches med
fine præmier 2, 3 & 4.
august.
Jubilæumsmatch og
jubilæumsfest for
medlemmer lørdag den 5.
august.

(tilmelding til ovenstående matcher i golfbox!)
Reception den 8. august fra kl. 16-19 for medlemmer, forretningsforbindelser og andre
interesserede!
I den anden jubilæumsuge (mandag til fredag den 7-11. august) er der jo 25 kr. green fee!
Og rosinen i pølseenden! – ”Åbent hus” på Lynderupgaard Gods den 12 & 13. August. Billetter
købes via Green Tickets – (søg på Lynderupgaard Gods).
Sidst men absolut ikke mindst! Så bliver der i klublokalet i kælderen (lokalet er i øvrigt lige nu ved
at blive ”shinet up” med ny maling og gulvtæppe) lavet udstilling med billeder og andre arkivalier
fra årene 1992 og frem til i dag (Signe Jensen og Ruth Nørremark har lovet at lave udstillingen!)

------------------------------

Med håbet om stor opbakning til jubilæumsarrangementet, vil jeg gerne på bestyrelsens vegne
ønske jer alle en rigtig GOD SOMMERFERIE!
Vi holder næste bestyrelsesmøde 31. juli!
Mange hilsner
Klaus Høeg

