Nyt fra formanden oktober 16
Vi skriver nu ultimo oktober, og her hvor sommersæsonen går på hæld, synes jeg, det
er på sin plads at orientere om det arbejde, som vores greenkeepere er i gang med.
Vores bane står her ultimo oktober stadig rigtigt flot, og vi får mange roser fra
medlemmer og gæster, som synes, at det er imponerende, så god en stand banen er i
på denne årstid. Så igen skal vi alle huske at sætte pris på vores ϑgreenkeeper stab,
for et sublimt arbejde
Banerne:
Arbejdet med at omlægge hul 1 til par 3 er påbegyndt, for at kunne give ordentligt
plads til det nye kortspilsområde, som kommer til at dække arealet fra det nye
teested på hul 1 og op til teestedet på hul 8.
Der har været mange meninger om denne omlægning, både positive og negative. Men
faktum er, at vi med omlægningen følger den overordnede plan, som i sin tid var lagt
for banen, hvor dette hul skulle kortes ned til par 3. Vi er helt bevidst om, at banen
dengang vendte om, så dette hul var hul 10. Vi må se på, om det bliver problematisk
at få lige så mange start tider, når vi ændrer starthullet fra par 4 til par 3, og så
forholder vi os til det. Det vil om ikke andet give et langt bedre flow på banen
efterfølgende.
Kortspilsområdet bliver også lavet nu i denne tid, som passer til at så nye arealer til.
Vi vil naturligvis gerne have det i brug så hurtigt som overhovedet muligt.
Desværre fylder tegningen af det nye kortspilsområde så meget at det ikke giver
mening at prøve at lægge det ind i denne nyhedsmail, men der er hængt skitse op
på tavlerne i "stalden" og skitsen er på www.ikastgolfklub.dk
Vi er i bestyrelsen helt overbevist om, at kortspilsområdet vil give et stort løft til vores
klubliv og til livet omkring klubhuset.
Økonomi:
Vores regnskabsår er sluttet her 30. september, så vi er i fuld gang med at udarbejde
årsregnskab, men overordnet kan vi sige, at det ser fornuftigt ud.
Generalforsamling:
Der afholdes generalforsamling på Hotel Medi mandag d. 28. november. Eventuelle
forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelse i hænde senest 7. november.

John Kristensen, formand

