
Nyhedsbrev oktober 2020 

 
Golfspilleren i centrum 

Klubben er med i Golfspilleren i Centrum, hvor vi løbende får tilbagemeldinger fra 
medlemmer og green-fee gæster. 

Det er et vigtigt styringsredskab for klubben, hvor vi får tilbagemeldinger, som vi kan bruge 
i vores arbejde i bestyrelsen, for at optimere banen, klubfaciliteter, det sociale liv i klubben, 
og i det hele taget oplevelsen af at være medlem eller komme som gæstespiller i Samsø 
Golfklub. Så fortsæt med at besvare spørgeskemaerne, når I modtager dem på mail. 

Et af de punkter der er fokus på fra medlemmer og gæster, er vores Driving Range, 
hvor der er plads til forbedringer. Det gør vi noget ved, som beskrevet i dette 
nyhedsbrev. 

Vi kan også nævne at vores gæster bliver spurgt om følgende: 

Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Samsø Golfklub til venner, familie, eller 
kollegaer? 

I denne besvarelse får klubben en meget høj score, som betyder at vi er placeret 
som nr. 1 ud af 99 klubber i Danmark. 

Det kan klubben godt være stolt af. 

 

Økonomi 

Kontingenter i alt ligger pænt over det budgetterede. Der er fremgang på alle 
medlemskategorier, specielt flexmedlemmer. Det skal også bemærkes at der en meget flot 
fremgang på lokale medlemmer, herunder specielt på juniorsiden. 

Green-fee ligger også pænt over budgettet, efter en god sæson, med mange gæster. 

De samlede indtægter er over det budgetterede. 

De samlede udgifter ligger under det budgetterede. 

Driftsresultatet pr. 30/9 ser pænt ud, og ligger over det budgetterede. Bestyrelsen er 
tilfreds med den økonomiske udvikling, og klubbens likviditet 

 

På bestyrelsesmødet den 12. oktober er det besluttet at 
igangsætte følgende: 



Driving Range: 

Ændring af udslagssteder med etablering af udslagsmåtter, og anlæggelse af flisegang. 

Der er afsat 88.900 kr. til formålet. 

Arbejdet forventes påbegyndt i uge 44. 

Driving Range er åben under arbejdet.  

 

Nyt tag på klubhuset. 

Der lægges nyt tag på klubhuset.  

Der er afsat kr. 75.000 til materialer. 

Taget på klubhuset bliver skiftet inden vinter og sker ved frivillig hjælp. Hvis nogen har 
interesse at hjælpe med det, kontakt Lasse 24 24 72 25. 

 

Greens 

I uge 43 bliver der taget propper op på greens.  

 

Golf fitness (Funktioneltræning – Hensyntagende) 
Desværre må golffitness aflyses - det er ikke praktisk muligt at holde det i Sambiosen ift. 
hygiejne omkring måtter, udstyr mm. og situationen omkring Covid-19. 

 

Husk: 

Andematch/vDagligbrugsen, Ballen 

Gunstart fra kl. 10.00 

Der er gløgg og bublier ( æbleskiver) efter Turneringen 

Husk tilmelding senest den 22. oktober kl. 9.00 

Julefrokost/medhjælperfest 

Afholdes den 4. december kl. 18.30 på Flinch´s Hotel.  Alle, der har bidraget med en 
frivillig indsats i klubben i 2020 er velkommen. Er du i et udvalg, har været med til 
arbejdsdag eller på anden vis har givet en hånd, så kom med til medhjælperfesten, hvor vi 
vil sige tak for årets indsats.  



Der vil senere blive meldt ud omkring tilmelding m.m.  

 

Golf.dk 

Samsø Golfklubs historie om Halloween og juniorsucces er på Golf.dk i dag. Se mere på 
dette link: https://www.golf.dk/nyhed/halloween-og-juniorsucces-p%C3%A5-sams%C3%B8 

 

Hilsen 

Bestyrelsen  

  

 

 

 

 


