Nyt fra formanden, juni 2016

Kære medlem.
Vi skriver nu juni måned, og ferie tiden står for døren. Jeg vil derfor gerne opdatere jer lidt på
status lige nu i vores fælles golfklub.

Økonomi:
Efter de første 5 måneder er vi udfordret på vores indtægter. Vores medlemstal er under
budget. Der vil derfor blive kørt kampagner for at skaffe nye medlemmer. Disse kampagner
starter i august. Men husk, at vi er de bedste ambassadører, så hjælp os med at skaffe nye
medlemmer. På sponsorsiden er vi med på budget, mens greenfee ikke helt lever op til vores
forventninger, hvilket den flotte bane taget i betragtning er lidt skuffende.
Men når indtægterne ikke står helt mål med forventningerne, så er det glædeligt, at vi har
formået at holde så meget igen på omkostningerne, så vi resultatmæssigt stadig er lidt bedre
end budget.

Banerne:
Med en presset økonomi, så bliver vi nødt til hele tiden at prioritere vores store bane, og der er
nogen, som synes, at den lille bane ikke helt lever op til deres forventninger. Men vi bliver nødt
til at fastholde denne prioritering. Den store bane får stadig meget ros, og den står da også
meget flot ☺

Erhvervsklub:
Vi har i samarbejde med Herning Golf Klub lavet en fælles Erhvervsgolf klub. Meningen hermed
er at tiltrække yderligere sponsorer, og det er da også allerede lykkedes. Herudover betaler
medlemmerne også et bidrag, som skal give et overskud, der så fordeles mellem de to
moderklubber i forhold til, hvor mange medlemmer der kommer fra de to klubber.

Medlemsudvikling, nye medlemmer:
Som omtalt under økonomi har vi haft en mindre tilbagegang i medlemstallet, men det er dog
glædeligt, at vi stadig formår at tiltrække en del nye medlemmer via vores begynderudvalg. Vi
vil sammen med begynderudvalget brainstorme på, hvordan vi kan forøge medlemstilgangen
efter sommerferien, og såfremt der er nogen, der har gode idéer, lytter vi gerne.

Kortspilsområde:
Der nedsættes et udvalg, som skal arbejde med det nye kortspilsområde, og her bliver
klubberne i klubben involveret, så vi sikrer, at mange af vore medlemmer bliver hørt. Vi er i
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bestyrelsen opmærksomme på de bekymringer, der har lydt, i forhold til at gøre hul 1 til et par
3 hul, og det er ikke besluttet endeligt, så det er også noget af det, som udvalget skal indstille til
bestyrelsen.

Garia biler:
Vi har i bestyrelsen (på trods af stram økonomi) besluttet at lease nye biler i stedet for de
gamle, som var meget udslidte og stod for større reparationsomkostninger. Vi har fået et rigtigt
godt tilbud på leasing af nye biler, hvor vi fik solgt de gamle rigtigt godt i bytte, hvilket gør, at vi
faktisk vurderer, at der er et pænt indtjenings potentiale i de nye biler via udlejning og
reklamer på bilerne. De skal faktisk ikke lejes ret meget ud, før det kan blive en rigtig god
forretning.

Restaurant:
Sammen med restauranten laver vi i juli måned et tilbud på greenfee til kr. 250,- inkl. Frokost.
Jeg håber, at vi alle må få en dejlig golf sommer på vores egen og andre baner. God ferie når I
kommer dertil.
John Kristensen, formand
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