Julehilsen og lidt nyt fra bestyrelsen december 2018.
Hej Alle!
Her hvor julen snart står for døren og året 2019 er lige rundt om hjørnet, så vil vi i
bestyrelsen gerne udtrykke en stor tak for sæsonen 2018 og

Ønske jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår!!
Vi har netop holdt årets næstsidste bestyrelsesmøde, og årets sidste bestyrelsesmøde holder vi
den 10. december. Ud over, at vi naturligvis skal sikre os, at vi rent økonomisk kommer ud af året
med et positivt resultat, så har vi naturligvis fuld fokus på:
Sæsonen 2019:
Det er klart, at vi i bestyrelsen håber på et 2019, der rent vejrmæssigt byder på fornuftigt golfvejr
(ikke alt for varmt og ikke alt for vådt!) og også, at vi kan byde rigtig mange green fee gæster
velkommen på vores flotte golfanlæg!
Vi bruger naturligvis rigtig megen tid på at lave et så realistisk budget for 2019 som overhovedet
muligt!
Et tilbageblik på året 2018 og budgettet for 2019 kommer vi naturligvis til at fortælle meget mere
om på generalforsamlingen, som holdes:
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 1900 i klubhuset.
Planerne og aktiviteterne for 2019 bliver naturligvis omdrejningspunkterne på
Medlemsmødet, som i år fastlagt til:
Mandag den 25. marts 2019 kl. 1900 i klubhuset.

Øvrige nyheder:
Økonomi 2018:
I skrivende stund ligger vi pænt i henhold til det reviderede budget, som vi lavede hen over
sommeren. Hvis ikke december måned byder på uventede omkostninger, så forventer vi ved årets
udgang et beskedent overskud på ca. kr. 40.000!

Julesalg i shoppen:
Kom og støt klubben ved at købe nogle af dine julegaver i golfshoppen – der vil være masser af
gode tilbud! Shoppen har åben lørdag den 1. - og søndag den 2. december & lørdag den 8. - og
søndag den 9. december – begge weekender fra kl. 10 – 14. Der serveres gløgg og pebernødder!
Banen:
Greens på nord er i skrivende stund ikke så gode som på vest og syd. En af årsagerne er, at der på
nord-greens bl.a. grundet en lidt anden PH-værdi i jorden, har været behov for at prikke tættere
end på syd og vest, for at få mere sand ned i greens. Husk på hvis du synes at greens er lidt
ujævne, at man i mange andre golfklubber spiller til vintergreens på nuværende tidspunkt!
Start på syd: Vi har jo vedtaget en regel der tillader, at klubbens medlemmer pr. 1. november kan
starte på syd. Vi har nu måttet modificere den regel lidt! Når nord/syd har været lukket grundet let
frost – så vurderer Poul Børge i formiddagens løb, hvornår greens er tilstrækkelig optøede til at
man kan starte på 1 nord. Det har vist sig, at syd-greens er længere om at tø op – så når PB
eksempelvis giver 1 nord fri kl. 10, så er syd-greens stadig ikke optøede – derfor har vi af hensyn
til syd-sløjfen besluttet, at man på dage (hvor det har frosset om natten) tidligst kan gå ud på
syd kl. 12!
”Fritspilsordning” 2019:
Ingen ændringer i forhold til i år – Samme pris og samme baner!

Golfavisens kåring af
årets ildsjæl:
Fra bestyrelsens side vil
også gerne ønske
Johannes Christensen
tillykke med kåringen til
”årets ildsjæl”.
I det følgende blot nogle
af de rosende ord som
var skrevet i artiklen:
I Hjarbæk Fjord Golf Klub
er der vel ingen tvivl om,
at vi har en masse
dygtige og engagerede
frivillige medlemmer,
men én af dem har skilt
sig lidt ud, er Johannes
Kristensen.
Hvert år kåres der i Golfavisen en ildsjæl som er lidt ud over det sædvanlige, og i 2018 faldt valget
på Johannes Kristensen, som er vores Mentor for de nye medlemmer.

Fra klubbens side er vi utrolig stolte af det fremragende stykke arbejde Johannes lægger for dagen,
og sammen med alle de andre frivillige, er han med til at gøre stedet til den "Perle" af en golfbane
vi alle elsker.
Dette alt for denne gang vi lader høre fra os igen først i det nye år!
På bestyrelsens vegne
Mange hilsner
Klaus Høeg
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