
Nyhedsbrev Juli 2021 

Samsø Golfklub  

 

Nyt fra bestyrelsen 
Formandsberetning på generalforsamlingen den 6. juni kan ses på dette link: 

https://samsoegolfklub.dk/2021/05/18/ordinaer-og-ekstraordinaer-generalforsamling-
6-juni-2021/ 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 6. juni kan ses på dette link: 

https://samsoegolfklub.dk/klubben/bestyrelsen/bestyrelsesreferater/  

Referat fra bestyrelsesmødet den 28. juni kan ses på dette link:  

https://samsoegolfklub.dk/klubben/bestyrelsen/bestyrelsesreferater/ 

På mødet er bl.a sket fordeling af udvalgsposterne.  

Referat fra generalforsamlingen den 28. juni kl. 18.00 kan ses på dette link: 

https://samsoegolfklub.dk/klubben/bestyrelsen/generalforsamling/  

 

Aktiviteter i juli/august  

 

4. juli Samsø Festival – åben turnering  

Tilmelding senest den 2. juli kl. 12.00 via Golf Box 
Gunstart kl. 9.00 
Betaling: 60,00 kr.  
 

17. – 18. juli Samsø Open/Garage Destilleri & Bryggeri. Åben turnering 

Parturnering.  
Tilmelding senest den 15. juli kl. 12.00 via Golf box 
Start: 17. august kl. 13.00 – 18. august kl. 9.00 
Tilmeldingsgebyr kr. 150,00 pr. par.  
Den 17. er der spisning i teltet. Se yderligere oplysninger omkring pris m.m. kan ses 
på Golfbox.  



 

26. juli Ecco Days Texas Scramble 

Find selv en makker, eller tilmeld dig, og vi finder en makker til dig. 

Tilmelding senest 23. juli kl. 12.00. Deltagergebyr 40,00 kr. Der er spisning 
efterfølgende. Yderligere oplysninger kan ses på Golfbox.  

Se yderligere oplysninger i nyhedsbrev fra juni 2021.  

 7. august EDC/Feriepartner Samsø – Åben turnering 
Frist for tilmelding: 5. August kl. 9.00 via Golf Box 
Gunstart kl. 9.00 
Betaling: 60,00 kr. 
14. august Samsø Rederi fødselsdagsturnering - Åben turnering  
Frist for tilmelding 12. August kl. 9.00 via Golf Box  
Løbende start kl. 12.00 
Betaling: 60,00 
16. august ECCO Days Fourball – Åben Turnering  
Frist for tilmelding 13. August kl. 12.00 via Golf Box 
Gunstart 16.30 
Betaling: 40,00 kr. 
Efterfølgende spisning – gæster er velkomne.  
 

Fællestræning 
 

Husk ingen fællestræning i juli måned.  

Fællestræning starter igen den 6. August 15.30 – 17.00. 

Greenkeeper området 
 

Stig Helm-Petersen er ansat som Chef Greenkeeper pr. 01.07.2021. Stig har 
tidligere været ansat i Skanderborg og Silkeborg golfklubber   

 

Junior Camp 2021 - Onsdag den 14. til fredag den. 16. juli 
 

Igen i år afholder vi vores populære og fuldt bookede Junior Camp. Der vil i disse 
dage være 48 golfglade børn og unge i klubben. Hvis du i den forbindelse ønsker at 
tilbyde din assistance enten på banen - som markør for de mindre børn - eller i 
forbindelse med måltider og snacks, så hører vi meget gerne fra dig. Tag fat i 



Charlotte i Shoppen eller notér dit navn, og hvad du ønsker at hjælpe med, i 
oversigten i klubhuset. 

 

 

Nyd golfen i det dejlige vejr og god sommer til alle.  

Venlig hilsen 

Bestyrelsen  


