Nyt fra formanden, december 2015

Kære medlem.

Glædelig jul.
Jeg håber, I alle har haft en dejlig juleaften og nyder juledagene. Da det jo ikke ligefrem er
vintervejr, der præger vejrudsigten, håber jeg, at I måske sammen med familien bruger lidt tid
på vores 9 huls bane.

Bestyrelsen
Bestyrelsen er konstitueret med undertegnede som formand, Lars Søgaard som næstformand,
Marianne Moth som sekretær og Lars Trillingsgaard som ny kassér. Øvrige i bestyrelsen er Jørn Klok,
Andreas Lehmann og Jacob Troelsen. Suppleanter er Johnny Kaxe og Carsten Christiansen.

Banerne
Den seneste store storm væltede flere træer på hul 8, men det passede faktisk vores
greenkeepere godt, da det giver mere lys til greenen på hul 8, hvilket den vil have godt af.
Ellers er det nye hævede teested på hul 9 blevet gjort klar, så vi kan tage det i brug i løbet af
foråret.
Lige nu er det den tid på året, hvor vi må ”nøjes” med vores 9 huls bane. Denne er dog også
blevet markant bedre og kan sagtens give udfordringer og holde vores golf spil i gang i vinter
månederne.
Go’ fornøjelse på 9-huls banen i de kommende måneder.

Nye medlemmer
Den største udfordring for Ikast Golf Klub og den nye bestyrelse er utvivlsomt vores
medlemstal. Vi har meget brug for tilgang af nye medlemmer, da vi konstant år efter år mister
en del medlemmer, som flytter, bliver for gamle til at spille golf, stopper fordi de ikke helt er
blevet fanget af golfen, får spillet nok eller noget helt andet.
Klubbens værdier:
Golfkultur · Omkostningsbevidsthed · Sportslig succes · Kommunikation · Gæstfrihed · Godt socialt liv · Miljøbevidsthed
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Vi har gennem de senere år været dygtige til at få nye spillere i gang med golfspillet, men det
har knebet lidt med at fastholde nogle af de nye. Der har alle vi ”gamle” golfere en opgave i at
få dem indlemmet så godt, at de bliver ordentligt fanget af golfspillet.
Vi kører lige nu en kampagne i Ikast Avis, på www.aoib.dk samt Radio Alfa/Radio M for at
tiltrække nye medlemmer til golfkørekort, som kan erhverves i Golf Indoor, så man er klar, til
golfsæsonen starter.
Kender du mon nogen, for hvem det kunne være attraktivt? Det er vigtigt, at I er vores
ambassadører og hjælper os med at få nye medlemmer i gang!
Jeg vil ønske alle et godt og lykkebringende nytår, hvor vi forhåbentligt sammen kan tiltrække
mange nye medlemmer til Ikast Golf Klub.

25. december 2015
John Kristensen, formand
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