
   

Nyhedsbrev December 2021 

 

Julehilsen fra bestyrelsen 
 

 

Golfsæsonen 2021 er snart slut, og vi kan igen kigge tilbage på en fantastisk sæson. 
  
Det har været en sæson, som har været noget anderledes end de foregående sæsoner – men 
meget lig 2020. 
2021 har været påvirket af mange udfordringer, heriblandt Covid-19. Men Covid-19 og alle 
andreudfordringer er overvundet og Samsø Golf klub er kommet rigtig godt igennem og vi står 
med et endnu stærkere fundament til det kommende år. 
  
Her sidst på året, kan vi heldigvis konstatere at Samsø Golfklub er kommet igennem året 2021 og 
det er med en økonomi på niveau med 2020. 
  
På medlemssiden har der været en meget positiv udvikling. Klubben har fået mange nye lokale 
medlemmer, og flexmedlemmerne er strømmet til, hvilket betyder at Samsø Golfklub stadigvæk er 
en af landets største golfklub, målt på antal medlemmer. 
Green-fee gæsterne er også strømmet til, for at spille vores dejlige bane. 
Alt i alt har det betydet, at klubben kommer økonomisk godt igennem et meget svært år. 
  
Bestyrelsen vil gerne takke medlemmerne, sponsorerne og samarbejdspartnerne for deres 
opbakning. 
Tak til alle de frivillige som stiller op og giver en hånd med, når der er brug for det. Uden jeres 
hjælp var der ingen golfklub. 
  
Bestyrelsen vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
Vi glæder os til at se jer alle i sæson 2021. 
 

 

Næste bestyrelsesmøde, mandag den 24/01 2022 

 

 

 

 

 

 



   

 

Nyt fra kantineudvalget 

 

Efter 13 år i kantineudvalget heraf 9 år som driftsansvarlig, har Helge meddelt, at han fratræder 

som driftsansvarlig fra 31.12.2021, med begrundelse, at der er brug for at nytænke teltets funktion 

og tilbud fremadrettet, og at dette arbejde overlades til ”nye” kræfter. 

Bestyrelsen takker Helge mange gange for det enormt store stykke arbejde der er udført.  

 

 
 

 

 

 

Konkurrencegolf 2022 
 
Vil du spille konkurrencegolf i 2022 - og opleve fællesskabet omkring et golfhold? 

 

Så meld dig til et af klubbens hold (Bruttotrup), hvor der spilles 3 ude- og 3 hjemmekampe (og evt. 

finaler): TILMELDING SENEST 1.1.22. 

50+: Seniorregion kaptajn Tonny Sørensen tsvestervang@yahoo.dk 

60+ Veteranregion kaptajn Kjeld Rude Nielsen: lilkjeni@hotmail.com 

70+ Superveteran kaptajn Hanne Tranberg: hannetr@me.com 

Danmarksserien for Herrer (Kval-række): Har du hcp. under 8 og er frisk på at spille fra de 

længste teesteder, er det også muligt at komme i truppen her. Kaptajn Jesper 

Nielsen jspnielsen84@gmail.com 
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Generalforsamling 2022 
 
Samsø Golfklub afholder ordinær generalforsamling d. 05.03.2022.  
Som udgangspunkt bliver generalforsamlingen afholdt i klubhuset, men grundet Covid kan det 
blive flyttet til andre og større lokaler. Nærmere information herom tilgår, når vi nærmer os 
 
Forslag til generalforsamlingen skal være klubben i hænde senest 10 Februar jfr. vedtægternes 
§6, og skal sendes til klubbens INFO mail: info@samsoegolfklub.dk 
 

 

Nyansættelser i klubben 

Samsø Golfklub har tidligere på efteråret haft to stillinger opslået. Det har udmøntet sig til 
ansættelser af to dygtige og kompetente personer som hhv. deltidsbogholder og 
sekretariatskoordinator. 
 

Mai Fihl Worre er ansat som deltids bogholder fra 01.01.2022. 

Anna Danielsen er ansat som sekretariatskoordinator  i en tidsbegrænset stilling fra 01.04.2022 til 

30.09.2022 

Klubben og det øvrige personale byder dem velkommen og glæder sig til et godt og konstruktivt 

samarbejde. 

 

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. 

Kontoret og shoppen har lukket imellem jul og nytår. 

 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen  
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