
   

Nyhedsbrev November 2021 

 

Nyt fra bestyrelsen 
 

Information fra vores samarbejdspartner, Sambiosen 

Padelbanen er endelig færdig, og det er nu muligt at booke tider til at spille. Vi kører en 

introduktions periode, hvor det koster 100 kr. at leje banen. Alle der har lyst, kan derfor få lov til at 

prøve kræfter med ”det der padel”. Det eneste I skal gøre, er at oprette en bruger på Playtomic, 

finde SamBiosen og booke en bane, og så kan I komme i gang. Hvis der skulle opstå nogle 

spørgsmål, så skriv endelig en mail til info@sambiosen.dk eller ring/sms til 61723171.  

Med venlig hilsen, Jeppe og Sara (Sambiosen) 

 

 

Næste bestyrelsesmøder, mandag den 15/11 og mandag den 13/12 2021 

 

Oversigt over medlemsudvikling 

 

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 77 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 

2021 60 251 1546 47 1904 -107 -129 33 -5 -6 -107 

 

 
 



   
 
Tilbagegangen i antal flex medlemmer er en følge af beslutning på bestyrelsesmøde den 15. 
Marts 2021 pkt. 2, hvor det blev besluttet af stoppe for tilgang af flex medlemmer til 31.12.21. 
  
Denne beslutning blev taget på grundlag af reglen (vedtaget på repræsentantskabsmøde) om, at 
en klub max. må have 100 medlemmer pr. hul (1.800 for Samsø Golfklub) 

 

 

 

Medhjælperfest/Julefrokost 
 
Årets medhjælperfest, Fredag den 26. november 

 
Alle der i årets løb har givet en hjælpende hånd i klubben, inviteres hermed til årets julefrokost. Vi 
mødes på Flinchs Hotel kl. 18.30 
Vi håber at se rigtig mange til en festlig aften! 

 
Tilmelding kan ske via opslag i klubhuset, eller ved at kontakte shoppen/sekretariatet på tlf.:86 59 

22 18 eller info@samsoegolfklub.dk. 

 

 

INFO fra Shoppen 

Ændring i åbningstider. 

Fra og med 1. oktober er åbningstiden i shoppen mandag og torsdag fra kl. 9.00-12.00. Alternativt 

kan man som sædvanligt henvende sig på mail på info@samsoegolfklub.dk. 

Ydermere holder shoppen/sekretariatet lukket i hele uge 43. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen  
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