
Nyhedsbrev Marts 2021 

Samsø Golfklub  

 

Chefgreenkeeper- skiftedag den 27. februar 2021   

I dag er en meget speciel dag. Vi siger farvel til Thomas, der har været chefgreenkeeper i 
Samsø Golfklub i 19 år!  

Thomas har gjort et fantastisk stykke arbejde. Han har forvandlet golfbanen til en rigtig 
smuk og bæredygtig turneringsbane, hvor både medlemmer og gæster nyder at spille. Nu 
trænger Thomas til nye græsgange og tiltræder nyt job i Samsø Kommune pr. 1. marts. Vi 
får mulighed for at sige pænt farvel til Thomas til generalforsamlingen – når vi igen må 
mødes - og Thomas fortsætter heldigvis også med at være medlem af golfklubben. 

 Samtidig siger vi velkommen til Michael Sandberg, vores nye chefgreenkeeper, der starter 
1. marts. Michael er 59 år, kommer fra Fyn og har en uddannelse som 
greenkeeper/anlægsgartner og tømrer med sig. Han har ledererfaring fra golfklubber og 
Forsvaret samt en masse erfaringer at trække på. Michael er passioneret golfspiller med 
hcp. 10 (har dog holdt pause et par år) og er vild med friluftsliv. 

 Nu skal Michael sammen med den faste stab af greenkeepere i gang med at gøre banen 
forårsklar til en forhåbentlig skøn og travl sæson. 

 

Corona – restriktioner  

De nationale tiltag forlænges til og med 5. april 2021, dog med lempelser gældende fra 
den 1. marts: 

 Forsamlingsloftet for udendørs idræt hæves fra 5 til 25 personer 

 Proshopper/golfbutikker kan åbnes igen med skærpede kvadratmeterkrav 

 Der gælder fortsat et forsamlingsforbud på 5 ved f.eks. generalforsamlinger. 
 

Hele DGU´s vejledning kan ses på dette link: 

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/anbefalinger-til-golfklubberne-1-marts-2021  

 



Udsættelse af generalforsamling 

Det er med de nuværende restriktioner ikke muligt at afholde generalforsamling efter 
bestemmelserne i vedtægtens § 5. 

Den nuværende bestyrelse fortsætter derfor som forretningsudvalg, og træffer sammen 
med de øvrige ansatte de nødvendige beslutninger til opretholdelse af klubbens drift.  

Så snart restriktionerne tillader det, vil der blive indkaldt til generalforsamling.  

 

8305 prøvemedlemskab  

Kender du nogen, der gerne vil prøvet at spille golf, kan du invitere dem ud i klubben til 3 
måneders gratis golf. Læs mere i vedhæftede. 

Se tilbuddet her: https://samsoegolfklub.dk/nyhedsbreve/  

 

Sidste år var vi så heldige at få en del nye medlemmer med denne prøveordning, så vi har 
besluttet at fortsætte succesen i 2021. På den måde håber vi at få endnu flere lokale 
medlemmer - også fritidssamsinger. 

 

Fællestræning 

Vi skal hilse fra Jesper og Mette og sige, at de glæder sig til at starte fælles- og 
begyndertræning op igen. Første gang bliver fredag den 2. april (Langfredag) kl. 15.30-
17.00 (med to trænere). Der bliver igen fokus på det korte spil og små konkurrencer. 

 

Arbejdsdag 

Arbejdsdagen er fastsat til den 27. marts kl. 9.00. Husk tilmelding på 
info@samsoegolfklub.dk eller på liste i klubhus. 

Afhængig af restriktioner kan der ske ændring i datoen.  

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen  


