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”Nyt fra Bestyrelsen” 2022.04
Indledningsvis vil jeg på vegne af såvel bestyrelse som Husudvalg og Baneudvalg
hermed rette en hjertelig tak til hver og én, som søndag den 3. april ydede en
kæmpe indsats på medhjælperdagen. Det kan ikke overdrives, hvor stor en værdi
det er for klubben, at I medlemmer møder så talrigt op og lægger så mange
kræfter i at trimme vores smukke omgivelser på Dalkildegaard både ude og inde
forud for sæsonstart. TUSIND TAK TIL ALLE.
Ændringer i bestyrelsen
Af arbejdsmæssige årsager er kasserer Helle Lieutenant med omgående virkning
udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen har derfor reorganiseret sig frem til den
ordinære generalforsamling 2022, hvor en ny kasserer kan vælges.
Yderligere har Johnny Lauridsen af personlige årsager set sig nødsaget til at
nedlægge sit hverv som suppleant. Ny suppleant vælges på den ordinære
generalforsamling 2022.
Disposition af træningstider
Som det nok allerede er de fleste bekendt, vil vores nye træner Andreas
Søndergaard være i klubben mandag, onsdag og lørdag.
Indledningsvis er det besluttet at prioritere begyndertræningen, som finder sted
mandag og onsdag fra kl. 17/18 og kl. 18/19. Træningstimen kl 19/20 er som
tidligere forbeholdt eliten.
Andreas afholder som udmeldt træning 3 lørdage i april med tilmelding direkte til
Andreas.
Specielt vil der i perioden onsdag den 6/4 og frem til ”Golfens Dag” den 24/4 de 2
træningstimer mandag og onsdag udelukkende være begyndertræning for de
nybegyndere, som ikke fik færdiggjort deres forløb sidste år, således at disse nu får
mulighed for at få deres golfkørekort og kan indmelde sig i klubben.
Fra mandag den 25/4 vil der således være træning for nybegynderne 2022.
Information omkring træning og aktiviteter lørdage fra maj følger snarest.
Sportsudvalg
Som noget nyt er der nu nedsat et Sportsudvalg i klubben, bestående af David
Hollinsworth, Lars Rindum, Flemming Miller, Brian Westphal, Nicolaj Urban og
Andreas Søndergaard.
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Yderligere information herom følger snarest.
Golfens Dag/Spil-med-Dag den 24/4
Bestyrelsen og de involverede udvalg har i år besluttet at slå Golfens Dag og Spilmed-Dagen sammen, idet der i år ikke vil blive afholdt deciderede hvervedage i
efteråret, da erfaringerne viser, at deltagerne ikke når at afslutte intro-forløbet
inden vintersæsonen.
Der er allerede opsat opslag, og arrangementet vil blive annonceret såvel lokalt
som på de sociale medier.
Rekrutteringsudvalget er i gang med yderligere aktiviteter, så hvis man gerne vil
give en hånd til rekrutteringsarbejdet, kan man henvende sig til Bente Leth.
Generelt arbejder såvel bestyrelse som Rekrutteringsudvalg på at skaffe nye
medlemmer via forskellige aktiviteter og på de sociale medier.
Hulmursisolering
Medio april vil der blive foretaget en tiltrængt hulmursisolering af sekretariatsbygningen. Jeg beder derfor om forståelse for den uro/larm, som dette kortvarigt
vil medføre.
Ophør, vinterregler / indberetning af scores
For en ordens skyld gør vi her opmærksom på, at der fra og med åbningsmatchen
søndag den 10. april ikke længere skal/må lægges op på banen.
Endvidere skal det med henvisning til de nye regler for handicapregulering
præciseres, at ALLE golfrunder fra og med søndag SKAL indberettes i Golfbox.

Til slut ønsker bestyrelsen hermed alle medlemmer
en rigtig god golfsæson 2022
Med venlig hilsen
P.b.v.
Jørgen Bremholm
Formand

