Nyt fra formanden, marts 2016
Kære medlem.
Vi skriver nu marts måned og foråret er stærkt på vej.
Med foråret kommer også en ny golf sæson, som vi alle har længdes efter, nu hvor vi har lagt en lang og
mørk vintertid bag os. Det mærkes nu tydeligt, at dagene bliver længere og med lyset kommer også den
varme, som skal sikre, at vi kan åbne den store bane. Vi håber at vejret arter sig, så vi kan åbne banen til
Påske, men Claus og co. er afhængig af, at vi ikke får alt for meget nattefrost. Men tag forskud på sæsonen
og tag en runde på 9-huls banen indtil Påske, så du er klar til den store bane åbner.

Banerne
Iflg. Claus er den store bane kommet godt igennem vinteren og ser godt ud. Det nye teested på hul 9 har
fået godt fat, så vi kan tage det i brug når væksten i græsset igen er høj.
Vi glæder os til igen at få liv på den store bane og ser frem til endnu en god sæson med en flot bane.

Medlemmer
Vi har udsendt første rate af kontingentet 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 og spille i Påsken, så er det nu at kontingentet skal betales, ellers vil du
være spærret i Golfbox!
Vi er faktisk allerede i gang med at køre de første nye medlemmer igennem et begynderforløb, hvor de er
startet i Golf Indoor. Vi håber herigennem at have nye medlemmer klar allerede fra sæson start. Men der
startes også nye hold op, så har du en nabo, et familie medlem eller andre, som du tænker du gerne vil
have med til golf, så kom med dem. De vil blive taget godt imod. Næste hold starter søndag d. 20. marts kl.
9.30 i klubhuset, hvor der er information om begynderforløbet, rundvisning, møde med trænerne på
drivning range og hvor man også kommer ud at spille lidt på banen.
Det er vigtigt, at I er vores ambassadører og hjælper os med at få nye medlemmer i gang!
Vi har været på Ferie for Alle i Herning, hvor der blev solgt pænt med greenfee og faktisk også enkelte nye
medlemsskaber, så det var en succes.
Såfremt du har lyst til at tegne medlemskab af XL-Golf, så er det også tid at gøre dette nu. Det kan gøres
hos Mogens Kalhøj. Vi har fra jer medlemmer fået ønsker om ordninger, som er mere i nærområdet. Det
har vi naturligvis lyttet til og det er vi i proces med at arbejde på. Men det bliver først fra 2017, der er
muligheder for dette. Så tilmeld jer XL-Golf for 2016 og få frit spil i Viborg, Tange Sø, Randers og Hammel.
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Koordinationsmøde
Der afholdes koordinationsmøde torsdag d. 17. marts kl. 19 i klubhuset hvor alle udvalg har fået en
invitation til at deltage med en eller to mand. Formålet med mødet er at koordinere aktiviteterne i den
kommende sæson og høre lidt om de enkelte udvalgs planer for 2016.

Restaurant
Vi har i ”Golfspilleren i Centrum” et rigtigt godt værktøj til at vurdere klubben på alle niveauer. I denne
undersøgelse, er det tydeligt, at vores medlemmer ønsker forbedringer i Restauranten. Det er også meget
tydeligt, at I medlemmer er meget kritiske i forhold til de gæster som besøger vores bane. Men kunden har
jo altid ret, så vi har sammen med Jette fra vores Restaurant haft et godt og konstruktivt møde, hvor vi har
opsat nogle mål for at vore medlemmer også skal være tilfredse med vores restaurant.
I den forbindelse, vil Jette se på menukort og åbningstider, for bedre at imødekomme jeres ønsker.
Desuden vil Jette prøve at få samarbejdet med klubberne i klubben til at køre endnu bedre og vil kontakte
disse.
Jette vil i øvrigt gerne have jeres hjælp til at finde nye medarbejdere. Hun søger følgende:
1. En fuldtidsansat til madlavning og servering
2. 3-4 ungarbejdere (16-18 år) til køkken og restaurant, ca. 10 timer pr. uge.
Såfremt du kender en som kunne være interesseret, så kontakt Jette på 97 25 26 51 for at høre nærmere.
Ansættelse er fra 1. april.
Der skal fra min side lyde en stor opfordring til, at vi medlemmer bakker op om restauranten. Der er i hvert
fald fra Jette’s side lyst til at vi medlemmer skal være lige så tilfredse med vores restaurant som vores
gæster i klubben er.
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