Nyt fra formanden, september 2016
Vi skriver nu primo september og jeg synes der er væsentlige nyheder at berette om
igen.
Som skrevet i sidste uge, har vi indgået en samarbejdsaftale med Brande og Trehøje.
Det er en rigtig god aftale for os. Vi får to andre gode baner og specielt i
vintermånederne giver det os bedre spillemuligheder, idet Brande så vidt muligt spiller
på sommergreens hele vinteren, mens Trehøje har sommergreens på deres Øst sløjfe
hele året.
Mogens beretter, at der allerede nu er mange der har meldt sig ind i MidtVestGolf, og
dermed udnytter at resten af året er gratis, hvis man melder sig ind nu for 2017.
Herudover håber vi, at denne nye aftale kan være med til at tiltrække helt nye
medlemmer, som sammen med vores egen dejlige bane hermed får mulighed for
yderligere to dejlige baner til en fornuftig pris.
Banerne:
Umiddelbart efter klubmesterskaberne går greenkeeper staben i gang med at lave
området ud for bagrummet og puttegreenen til et kortspils område.
I den forbindelse bliver hul 1 ændret til et par-3 hul. Der vil være lidt "roderi" på hul 1
i en periode, som vi håber, I vil bære over med. Bl.a. skal venstre greenbunker fyldes
op og indgå som en del af greenen. Vi er helt med på at der er nogle, som synes, det
er synd at ændre hul 1 til et par-3 hul, men det er faktisk bare et led i den masterplan
som Line Mortensen udarbejde for banen for nogle år siden. Vi vil derudover se på,
om vi kan finde andre steder at forlænge banen, for at bevare Par 71.
Erhvervsklub:
Det nye Erhvervsklub samarbejde med Herning er kommet godt i gang og der har
været arrangeret fælles tur for medlemmerne til Tyskland. Vi forventer, at dette
samarbejde vil vokse i de kommende år.
Økonomi:
Vi formår stadig at holde økonomien nogenlunde som budget på trods af lavere
indtægter primært på grund af færre kontingent indtægter. Når det stadig lykkes, skal
det tilskrives besparelser på vores omkostninger. Men vi kan ikke fortsætte med at
skære ned på omkostningerne, så det er vigtigt, at vi får flere nye medlemmer. Derfor
kører vi nu en kampagne, hvor nye medlemmer kan melde sig ind nu og betale for
2017 og få resten af 2016 med i prisen. Sammen med MidtVestGolf håber vi det kan
øge antallet af nye medlemmer
Klubmesterskaber:
Optakten til mesterskaberne – klubturneringen Carlsberg Masters – måtte desværre
aflyses pga. for få tilmeldte.

Husk derfor at tilmelde jer klubmesterskaberne, så vi igen i år kan få mange
deltagere. Der spilles også i netto-/Stableford-rækker, så det er ikke kun for de
absolut dygtigste i de enkelte rækker. Alle har noget at spille for.
Sportsligt:
Vi har haft et godt år rent sportsligt. Desværre tabte vores 1. divisions hold
oprykningskampen til Elite divisionen til Brønderslev efter flot at have vundet vores
kreds i 1. division. Kampen blev tabt med mindst mulig margin 10-8. Derudover bliver
vores andet hold i 4 division og tredje holdet rykkede op fra Kval rækken.
Vores juniorer har opnået flere flotte individuelle resultatet, så sportsligt har det
været en godkendt sæson.
Udlejning af biler:
Vi kan se en klart stigende tendens med udlejning af de nye biler. Ordningen hvor de
kan lejes på timebasis har også været medvirkende hertil, da de nu oftere bliver lejet
ud til ni hurtige huller en aften. Der er også solgt reklameplads på alle biler, som
hjælper med til at få dem til at blive en fornuftig forretning.
John Kristensen, formand

