Nyt fra formanden april 2016
Vi skriver nu april måned, og vores dejlige bane er åbnet.
Det er som forårskåde kører, der lukkes på græs, når man ser medlemmerne igen frydes over
vores bane, som på trods af det tidlige tidspunkt allerede er i flot stand.
Når det er sagt, så ærgrer det mig at se, når jeg har været rundt på banen, at vi ikke er gode
nok til at passe på banen. Der er alt for mange opslåede, tørv der ikke er lagt på plads og helt
vildt mange nedslagsmærker, der ikke er rettet på greens. Det er simpelthen ikke godt nok. Vi
skal værne om vores bane, hvis Claus og co. stadig skal kunne holde den flot. Husk derfor at
rette mindst dine egne nedslagsmærker op og ret gerne et par stykker ekstra, hvis du ser
nogen. Det samme med tørv.
Husk også vores faderskab, hvor du har et ekstra ansvar for et af hullerne, så som at rive en
bunker, som ikke er revet ordentligt af en tidligere spiller og lignende.
Men tørv og nedslagsmærker skal vi alle give håndslag på at være ekstra opmærksomme på
hele tiden og på alle huller.
Det var dagens opsang, nu skal I også have en fantastisk god nyhed:
Nyt kortspilsområde – legat fra Ege Fonden på 100.000 kr.
Vi har i bestyrelsen længe haft et ønske om at lave et nyt kortspilsområde tættere på puttinggreen og hul 1, så vi kan få skabt lidt mere liv i om og omkring klubhuset.
Det har dog været afgørende for os i bestyrelsen ikke at påbegynde noget arbejde, før
økonomien var til det. Vi har derfor, i samarbejde med ISI, ansøgt Ege Fonden om økonomisk
støtte til projektet, og fredag den 1. april (og det er ikke en aprilsnar) fik vi så den glade
nyhed, at vi var blevet tildelt et legat på kr. 100.000 af ege Fonden øremærket til dette
projekt, og som dækker det overslag, vi i første omgang har udarbejdet.
Vi er bare så glade for og stolte over legatet, tusinde tak til Ege Fonden.
Vi går således i gang med projektet om at lave et nyt og spændende kortspilsområde i
forbindelse med det nuværende hul 1. Det er ikke endelig tegnet op endnu, hvordan det
kommer til at se ud, men det ligger fast, at hul 1 ændres fra par 4 til par 3 hul, så banen fra
næste år bliver en par 70 bane. Det giver en masse plads fra det nuværende teested over mod
det uudnyttede område i retning af hul 7. Til orientering bevares det nuværende
kortspilsområde, så vi er mere fleksible i forhold til antal træningssteder, eksempelvis når der
er flere begynderhold til træning på én gang.
Der arbejdes nu videre med en endelig plan, der forberedes noget i løbet af sæsonen, uden det
på nogen måde får indflydelse på spillet af det nuværende hul 1. Til efteråret, når timingen er
rigtig, påbegyndes gravearbejde og den endelige etablering af området, så det nye
kortspilsområde står klar til indvielse og brug fra sæsonstart 2017.
Vi er meget taknemmelige for den velvilje, vi har mødt fra Egetæpper, her tænker vi såvel på
legatet som det årlige sponsorbidrag der lægges, og vi håber at kunne lave et miljø til glæde
for såvel talentudvikling som udvikling af alle de medlemmer, der ønsker at dygtiggøre sig i
det korte spil og ikke mindst greenfee-gæsterne.
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Banerne
Vi har desværre modtaget en opsigelse fra Kim Marbæk, som har valgt at sige sin stilling op
for at søge nye udfordringer. Kim har været i klubben som greenkeeper i ca. 16 år, og vi har
været utrolige glade for at have Kim i vores greenkeeperstab.
Vi ønsker ham held og lykke med fremtiden og takker for mange gode år.
Vi har fundet en midlertidig løsning på det daglige arbejde på banen, indtil Claus finder en
fuldgyldig erstatning.
På banen har vi sammen med kommunen fældet træer på hul 8 for at give plads til mere sol
på green, da denne har stået for meget i skygge. Hermed håber vi, at den kan blive markant
forbedret.
Det nye Teested på hul 9 skulle gerne være taget i brug til åbningsmatchen søndag.
Medlemmer
Vi har nu udsendt begge kontingent rater, og heldigvis har hovedparten af vores medlemmer
betalt til tiden. Vi har dog stadig medlemmer, som ikke har betalt. Disse bliver blokeret i
Golfbox, så hvis du ikke har betalt og glæder dig til at komme ud at spille, så er det nu,
kontingentet skal betales, ellers vil du være spærret i Golfbox!
Jeg har tidligere udtrykt bekymring for vores medlemstal, men det ser heldigvis fornuftigt ud
på nuværende tidspunkt og følger vores budgetter. Men i dem har vi også regnet med nogle
nye her i apil/maj. Det ser faktisk også fornuftigt ud, men I må alle gerne tænke på at hjælpe
til med de nye og sikre at de bliver taget godt imod, så vi kan konvertere dem fra
prøvemedlemmer til fuldgyldige medlemmer.
Restaurant
Husk at hjælpe vores restaurant godt i gang i den nye sæson. De starter op ”tanket” med lyst
til at gøre en forskel. Vi skal bare huske at være positive og fortælle dem, hvis der er noget, vi
synes de kan gøre bedre og fortælle alle andre, hvad vi synes, der er godt.
Det har en selvforstærkende effekt, som gør at vi får en endnu bedre restaurant.
Jeg håber, at vi alle må få en dejlig golf sæson på en bane, som vi sammen husker at passe på
og med masser af solskin i dagtimerne og regn om natten, så banen kan holde sig flot, uden at
vi skal bruge for mange penge på vanding.
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