
 

 

 

Kære medlemmer    Sdr. Felding, den 14. december 2021. 

I 2021 slap vi desværre heller ikke for begrænsninger og restriktioner som følge af Covid-19. Netop nu er de 

aktuelle restriktioner, som vi skal tage hensyn til, at der skal bæres mundbind i klubhuset, og der skal 

medbringes og forevises coronapas for ophold i klubhuset. Mundbindet kan tages af, når man sidder ned. 

I den forløbne uge blev der udsendt information om nogle udfordringer i forbindelse med udsendelse fakturaer 

på 1. rate af årskontingent for 2022. 

En del medlemmer har desværre modtaget faktura via mail, og vil også modtage en faktura fra pbs, når disse 

bliver sendt derfra med posten. Hvis betalingen er tilmeldt betalingsservice skal den faktura, der er modtaget 

via mail, blot kasseres, og under alle omstændigheder skal der selvsagt kun betales en gang. 

Betalingsfristen er 3. januar 2022, og vi må på det kraftigste appellere til, at betalingsfristen overholdes, 

således der ikke skal bruges unødvendige ressourcer på rykkerarbejde m.m. 

Vi vil samtidig opfordre alle, som ikke har betalingen tilmeldt betalingsservice, til at tilmelde til automatisk 

betaling via pbs fremadrettet.  

De nødvendige numre for tilmelding til systemet fremgår af indbetalingskortet, som nu er på vej fra pbs. 

Efter godt et års ansættelse må vi tage afsked med vor klubsekretær Thomas, som har fået tilbudt og takket ja 

til et fuldtidsjob samt en golftræneruddannelse i Jelling Golfklub.  

Vi takker Thomas for veludført arbejde i den forløbne periode og ønsker al mulig held og lykke fremover. 

Thomas stopper i Åskov Golfklub med udgangen af februar måned, og nu iværksættes ansøgning efter en 

erstatning. 

Vi håber med følgende ansøgning at finde en kompetent afløser til start primo marts 2022: 

Administrationsmedarbejder til Åskov Golfklub. 

Vi søger en ny administrationsmedarbejder til Åskov Golfklub, beliggende i Sdr. Felding. 

Åskov Golfklub er en hyggelig og veletableret golfklub, hvor det sociale element er i absolut højsæde, og der er 

plads til alle – også vores gæster, som vi sætter stor pris på. 

Dit kommende job: 

Du vil blive en del af Åskov Golfklubs team, med i alt 5 medarbejdere - 2 Greenkeepere, 1 træner og en 

servicemedarbejder. Derudover vil du have et tæt samarbejde med klubbens bestyrelse, samt de forskellige 

udvalg i klubben, som tæller et stort antal frivillige. 

Du er klubbens ”smilende og imødekommende” ansigt ud af til i kontortiden, hvor du udover de daglige 

administrative opgaver, skal servicere såvel medlemmer som vores gæster på bedste vis. 

Du vil have kontakt til klubbens leverandører, og sørge for diverse indkøb og disponeringer på klubbens vegne. 

De administrative opgaver omhandler: 

 Telefonbetjening – alle hverdage fra kl. 08.30 – 16.30 

 Besvarelse af indkomne mails til klubben. 

 Medlemsregistreringer og diverse ændringer i GolfBox. 

 Administration af GolfBox – tidsbestillinger – reservationer. 

 Opsætninger af klubbens turneringer i GolfBox – herunder program og udarbejdelse af startlister m.m. 

 Bestilling af forplejning m.m. til turneringer og ved gruppebesøg. 

 Betjening og servicering af grupper. 



 

 

 Betaling af modtagne fakturaer samt bogføring i vores bogføringssystem – E-conomic. 

 Bidrage med indslag til klubbens sociale medier samt den generelle markedsføring. 

 Deltage som sekretær ved bestyrelsesmøderne, og udvalgsmøder hvor det påkræves. 

Vi lægger vægt på: 

- At du er struktureret og kan fastholde fokus i pressede situationer, og sige fra hvor det er nødvendigt. 

- At du er golfspiller og har en helt naturlig interesse i golfsporten. 

- At du byder ind til en kontinuerlig udvikling af Åskov Golfklub, og at du er indforstået med at træde til med  

   stort og småt, og udviser en naturlig fleksibilitet i dagligdagen. 

Vi tilbyder en spændende stilling til den rette person, hvor der er stor grad af frihed, samt mulighed for 

indflydelse på klubbens daglige drift og skabe en positiv atmosfære for klubbens medlemmer og gæster. 

Tiltrædelse efter nærmere aftale. 

Har ovennævnte din interesse, så send en ansøgning til: formand@aaskov-golfklub.dk.  

Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakt klubbens formand: 

Kristian Hansen på tlf. 25 21 19 85. 

 

Afslutningsvis ønskes alle en rigtig GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR. 

PAS GODT PÅ HINANDEN, HOLD AFSTAND, VIS HENSYN OG PAS GODT PÅ BANEN – RET NEDSLAGSMÆRKER OP 

PÅ GREENS OG LÆG OPSLÅEDE TØRV PÅ PLADS. 

På bestyrelsens vegne  

Kristian Hansen – formand 

 

 


