Nyhedsbrev fra bestyrelsen

2021 sæson står for døren, det varer ikke længe, så kribler det i os alle for at komme på golfbanen.
Vi har stadig Covid19 udfordringer, men vi skal alle huske at det går den rigtige vej.
Vaccinationerne vil forhåbentlige give os mulighed for at der bliver åbnet mere op i løbet af de
næste par måneder.
Derfor går vi nye veje i år og sender et nyhedsbrev ud, som vi håber I vil tage godt imod.

Den 23. marts spiller vi 9 huller på Østfløjen, vi glæder os til at se så mange som muligt, tag gerne
en med som ikke til daglig spiller i Pigeklubben. Denne dag er gratis for alle.

Desværre kan vi ikke mødes bagefter og snakke og sludre, det er nok noget vi alle savner rigtig
meget, derfor er dette nyhedsbrev også en form for opstarts info til jer alle.

Modeshow ville vi have afholdt den 6. april, det kan vi desværre ikke afholde i år, men hold øje
med hjemmesiden/opslagstavlen, vi er gået i tænkeboks, da vi vil give jer alle en anderledes og
rigtig god dag på golfbanen.

Side 1

Formiddagstiderne bliver permanente, det blev besluttet efter Generalforsamlingen i 2020. Der
spilles i tidsrummet 09.06 –11.57.

Vi har igen i år et årskontingent på kr. 350,00 beløbet skal indbetales på konto nr. 7652 – 2121193.
Det er betydelig lettere for dig og kassereren, hvis du indbetaler hele beløbet på en gang. I år
afskaffer vi kontant betaling (25,00 pr. match) og ændrer det til betaling via Mobilepay på nr.
9490LH. Betalingen skal være foretaget inden man går ud. Vi håber dette er muligt for de fleste,
ellers kan man måske lade sin makker betale via Mobilepay og så afregne kontant til
vedkommende. Nr. til Mobilepay vil fremgå af opslag på tavlen samt stå på vores lister i
omklædningsrummet. Så HUSK ingen kontant betaling fra sæson 2021.

I Pigeklubben og Herreklubben arbejdes der på muligheden for selvindtastning af scorekort. Dette
vil gøre arbejdet betydelig lettere for bestyrelsen i dagligdagen og til gunstarter. Så snart vi har
mere om dette vil i få flere informationer.

Husk i er altid velkommen til at kontakte en af os fra bestyrelsen, såfremt I har ris eller ros.

Nu er det kun at ønske alle en rigtig dejlig 2021 sæson, hvor vi i bestyrelsen glæder os til at se jer
alle på golfbanen.

De bedste hilsener fra os alle i Bestyrelsen
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