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Samsø Golfklub  

 

Galleri Fore 

Så er der igen en ny udstiller i Galerie Fore. 

Først en stor tak til Bente Sørensen for en flot udstilling, som sluttede med udgangen af 
oktober. 

I perioden 15/11 2020 - 31/03 2021 udstiller Mette Liholm. 

Mette udstiller fotokunst trykt på lærred, med lokale motiver fra naturen. 

Straks efter ophængningen, blev det første billede solgt. 

Husk at se udstillingen i klubhuset, trods Corona-regler. 

Det er fortsat således at, de udstillede værker kan medtages straks når der er afregnet i 
shoppen. 

Jeg modtager fortsat gerne henvendelser om udstilling - det vil være dejligt om der er flere 
medlemmer der kunne tænke sig at udstille  - så er chancen her -  
henvendelse Niels.samsoe@gmail.com 

 

Medlemsstatistik 

Medlems statistik jfr. DGU pr. 
30.09 

Heraf 

År Junior Senior Fleks LD I alt Ændring Flex  Senior Junior LD I alt 

2015 41 178 369 75 663 0 0         
2016 37 179 464 66 746 83 95 1 -4 -9 83 
2017 43 184 587 57 871 125 123 5 6 -9 125 
2018 48 176 826 60 1110 239 239 -8 5 3 239 
2019 44 178 1186 52 1460 350 360 2 -4 -8 350 
2020 65 218 1675 53 2011 551 489 40 21 1 551 

 

Året 2020 har været yderst positivt med fremgang på alle medlemskategorier. 



Klubbens målrettet indsats på at øge antallet af juniorer og lokale medlemmer er lykkedes, 
og den indsats fortsætter i 2021. 

Fremgangen på i alt 551 medlemmer, er den næstbedste i Danmark. 

Samsø Golfklub er nu den 3. største Golfklub i Danmark, målt på antal medlemmer. 

.  

Ecco tour  

Ecco Tour kommer til Samsø den 15. - 18. juni 2021. Det bliver med to dages pro-am, 
shoot-out for proer og klubbens bedste juniorer samt en profinale.  

Vi glæder os rigtig meget til at få så stor en turnering tilbage til vores bane. Ecco Touren 
står for afviklingen, og vi skal i klubben være med til at skabe de bedste rammer. Vi vil 
derfor have brug for et hold med 15 frivillige til at hjælpe med alt fra scorerapportering på 
banen og for-caddie ude på nogle af hullerne til servering i telt og andre praktiske ting. 
Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Skulle du have lyst til at hjælpe til, så send en mail til 
info@samsoegolfklub.dk 

 

Udslagsskur 

Der er lavet en væg i udslagsskuret. Planen er, at den sidste måtte og “rummet” skal være 
prioriteret til undervisning. Klubbens medlemmer er velkomne til at stå der og træne i løbet 
af vinteren, når der ikke er undervisning.   

 

Bagmærker og Årsmærker 

Der udsendes ikke Bagmærker og Årsmærker i 2021.  

 

Bag skabe 

På grund af venteliste til Bag skabe er der indkøbt 14 nye skabe. Skabene er udlejet til 
medlemmer på ventelisten.  

 

Nyt fra Greenkeeper. 



Driving range 
Der er nu etableret fliser på Driving Range. Udslagsmåtter etableres løbende således at 
de sidste måtter anlægges i foråret.  
Det ny anlagte areal må ikke benyttes til udslag.  
Udslag skal foregå fra udslagsskuret.  
 
Bolde på Driving Range 
Der opsamles ikke længere bolde på Driving Range.   
Opsamler til bolde står ved udslagsskuret (selvbetjening). 
 
Vintergreen. 
Vintergreen er nu etableret på alle huller. Vintergreens skal benyttes ved frost eller rim på 
greens. Der vil blive opsat opslag  i klubhuse m.m. omkring dette. 
Normale greens må benyttes så længe der er flag på greens.  
 

Turneringsudvalget: 

Der afholdes møde i turneringsudvalget den 3. december. Udvalget skal drøfte hvordan 
året er gået, og vi skal i gang med at planlægge turneringer til 2021. 

Udvalget opfordrer klubbens medlemmer til at komme med forslag til nye/andre 
turneringsformer i 2021, inden mødet. 

Send jeres forslag til udvalgets forkvinde Marianne Duelund på mail torup13@outlook.dk . 

Har i lyst til at deltage i udvalget’s arbejde fremover, så tilmeld jer også til Marianne. 

 
 
 

Betalingsservice 

Hvis du ikke allerede er tilmeldt betalingsservice vil vi opfordre dig til at tilmelde 
kontingentbetaling til betalingsservice. Det letter vores administration, og du skal ikke 
betale opkrævningsgebyr på kr. 75,00. 

Tilmelding til betalingsservice kan ske via dette link: 
https://samsoegolfklub.dk/klubben/medlemmer/pbs-betaling/ 

Hvis der er ændring i din adresse, telefonnummer, mail adresse m.m. kan du selv rette 
disse oplysninger ved af logge ind på Golfbox – min forside – ret profil.  

 

Julefrokost for frivillige 



Forsamlingsforbuddet på max. 10 personer er gældende til 22. november. 

 Der afventes nye officielle udmeldinger omkring forsamlingsforbuddet inden der tages 
stilling til afholdelse af julefrokost for frivillige den 4. december.  

 

Referater fra bestyrelsesmøder 

Referater fra bestyrelsesmøder kan ses på dette link: 
https://samsoegolfklub.dk/klubben/bestyrelsen/bestyrelsesreferater/   

 

Hilsen 

Bestyrelsen  


