
 

 

Medlemsbrev ultimo april 2020 
 
* De golfmæssige aktiviteter i klubben er stille og roligt gået i gang. Folk er gode til at efterleve de 

anvisninger, der er givet, som følge af coronaen. Man ankommer tæt mod spillestarten og bliver 
ikke hængende efter endt spil. Det går selvfølgelig ud over det sociale liv i klubben. Men det må 
vi tage revanche for senere på sæsonen. Man må gerne bruge toiletterne i klubhuset. De gøres 
grundigt rene 5 gange i ugen. 

 
* Vi henstiller fortsat til at man ikke bruger skraldespandene ude på banen, men tager sit affald   
   med sig. 
 
* Årets standerhejsning var en ensom affære. Kun ganske få medlemmer overværede, da forman-

den sendte klubbens flag til tops. Ligeledes må vi vente med at holde generalforsamling, mat-
cher med efterfølgende spisning osv til senere. 

´ 
*  Det storstillede hverveprojekt, som klubben har forberedt må også vente. 
 
* I greenkeeperiet er har vi ansat en ny medarbejder Anne Heide og er bosat i Flade. Velkommen 

til Anne. 
 

* Den nye klubtrøje kan nu købes på kontoret. Den er flot og prisen er kun 350,- 
 
* Vores pro Kristian Jensen er så småt kommet i gang med træningen. Det er lidt vanskeligt pga af  

coronaen. Der er to allerede startet to hold med 4 nybegyndere på hvert. Kristian kan også 
bookes til enkeltlektioner. 

 
* Banen har haft godt af de seneste dages varme og begynder at tage form efter vinterens megen    
   regn. Paradoksalt nok mangler vi nu regn. 
 
 
*  Man kan godt se, at vi “mangler” to arbejdsdage på banen. Coronaen gør, at vi ikke kan  
    arrangere en arbejdsdag. Vi har en del opgaver, som vi gerne vil have hjælp til. 
   
 
 
 



 

 

 For eksempel trænger vi til at få: 
    - givet køkkenet en omgang fx køleskab 
   - malet skraldespande 
   - klargøre bunkers på par 3 banen 
   - rengøring i omklædningsrum 
   - shine op i bagskabsrummet 
   - rengøre terrassemøblerne 
   - afvaskning af skilte på udslagssteder, nogle af dem er meget grønne og bænkene også 
   - af og til køre lidt banekontrol, især på par 3-banen 
Hvis du vil hjælpe, så meld dig til Walther, Greenkeeperiet eller formanden.  
 
Derudover har vi faktisk et velfungerende Husudvalg, der mødes hver mandag kl. 8.00 og laver 
småopgaver omkring klubhuset. Her er alle velkomne til at give en hånd med. 
 
 
*  Det er vigtigt, at man bestiller på golfboks og bekræfter, inden man går ud. 

 
*  Ordningen med at man spiller ud skiftevis på hul 1 og hul 10 en uge ad gangen fortsættes. 
    Det fremgår af scorekortet, hvor man skal starte. 
 
*   Vi henstiller til, at de, der har bagskabe, holder dem rene. Fej dem venligst af og til. 
 
*  Der er netop kommet endnu en lempelse omkring coronaforholdsreglerne, idet det nu bliver             

muligt at  gennemføre matcher, dog ikke med gunstart. Der vil snarest komme en udmelding om-
kring de kommende matcher. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
 
 
 
 


