
Nyhedsbrev september 2020 

 

Galleri Fore  

Så er der igen en ny udstiller i Galerie Fore. 

Først en stor tak til Johnny Lund for en flot udstilling, som sluttede med udgangen af 
august. 

I perioden 1/9 - 31/10 2020 udstiller Bente Sørensen. 

Bente udstiller akvareller, de fleste med lokale motiver.  

Husk at se udstillingen i klubhuset.  

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

Jeg modtager fortsat gerne henvendelser om udstilling - måske er der flere medlemmer 
der gerne vil udstille sine værker - så er chancen her -  henvendelse 
Niels.samsoe@gmail.com 

 

Kontingent/udmeldelse 

I Klubbens vedtægter §4 bestemmes det: 

 Medlemskab er bindende for et år ad gangen (kalenderår), og udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med 2 måneders varsel. Det er muligt at ændre et medlemskab til en anden 
kategori i opadgående retning når som helst mod betaling af differencen. Ved overgang til 
en billigere kategori gælder de samme regler som ved udmeldelse. 

Det betyder, at udmeldelse af Klubben eller ændring af medlemskab til billigere kategori 
skal ske skriftligt senest den 31. oktober 2020. 

Hvis du ønsker at bevare dit nuværende medlemskab, skal du ikke foretage dig noget, da 
det efter 31.10 automatisk er gældende for 2021.  

Henvendelse om ændringer kan ske via klubbens mail: info@samsoegolfklub.dk 

 

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.  

 

Klubmesterskab i hulspil 19. – 20. september  

Husk klubmesterskaberne i Hulspil. Tilmeldingsfrist den 17. september kl. 12.00. 

Du kan deltage selv om du ikke deltog i klubmesterskaberne i slagspil.  

 

Home/Carlsberg Papegøjeturnering 4. oktober. Åben turnering 

Husk tilmelding senest den 2. oktober kl. 9.00 

 

Off season-træning  

Golfklubben er igen gået sammen med Samsø Fitness om fælles golf fitness/funktionel 
træning i Sambiosen i løbet af efteråret og vinteren. Sæsonen starter i oktober i uge 43. I 
år der er to hold, så der skulle være et hold, der passer til alle golfspillere: 

 

Funktioneltræning – Hensyntagende 
 

Tidspunkt: 
Torsdage kl. 16.00 – 17.00 i Kultursalen. 
Enkelt undervisningsgange foregår i Samsø Fitnesscenter eller i aktivitetsrummet. 
Periode: 
Fra uge 43 – udgangen af april 
 

http://www.samsofitness.dk/grundtraening-hensyntagende/ 

 

Funktioneltræning – POWER 

 



Tidspunkt: 
Torsdage kl. 17.00 – 18.00 i Kultursalen. 
Enkelt undervisningsgange foregår i Samsø Fitnesscenter eller i aktivitetsrummet. 
Periode: 
Fra uge 43 – udgangen af april 

http://www.samsofitness.dk/grundtraening-power/ 

Deltagelse er gratis for medlemmer af Samsø Golfklub.  

Nyt fra Shoppen 

40% rabat på udvalget Backtee varer 

25% rabat på Skechers sko 

Gode priser på bags fra Wilson. 

 

Handicapudvalg: 

Der afholdes online kursus i Klubben den 24.10 kl. 18.00 – 21.30 vedr. det nye 
handicapsystem. Interesserede kan kontakt Hellen på telefon 20 43 18 59. 

Arbejdsdag: 

Arbejdsdagen afholdes den 17. oktober 9 – 12. 

 

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 

 

Samsø Golfklub 

Bestyrelsen 

 

 

 



 


