Kære medlemmer

Sdr. Felding, den 10. juli 2022.

Kalenderen siger sommer, men vejret er af en noget anden opfattelse. Men det bekommer nu banen ganske
godt med noget regnvejr, og det nye tee-sted på hul 11 er stort set klar til at blive taget i brug.
Lige nu afventes dette på grund af, at arealet mellem tee-stedet og fairway mangler lidt.
Med forhåbning om at vejret vil være med os, forventer vi at tage tee-stedet i brug i løbet af juli måned, og
hullets længde bliver 140 m. fra gul tee og 120 m. fra rød tee.
Sædvanen tro afvikler vi ”spil billig uge” i uge 30, hvor der hele uge 30 tilbydes greenfee for kr. 50, og
efterfølgende mulighed for at købe et par tarteletter med hønsekødsfyld for kr. 30,00 i klubhuset.
Køkkenet vil dog kun være åbent mandag – fredag i uge 30, og vi mangler fortsat nogle få hjælpere.
Har du mulighed for at give en hjælpende hånd, må du gerne kontakte Martin på kontoret hurtigst muligt.
I firkløversamarbejdet spilles der mange runder i øjeblikket, og i den forbindelse er det desværre nødvendigt
med et lille opråb. Bestilte tider skal altid bekræftes inden runden startes, og det gør sig gældende i alle
tilfælde, uanset om det er på egen bane eller på andre baner med eller uden firkløver.
Bekræftelsen kan alle steder gennemføres på skærm i klubhuset sammen med udskrivning af scorekort, eller
på telefon via GolfBox app, hvis der ikke anvendes scorekort.
Med det aktuelle handicapsystem, som baseres på gennemsnittet af de 8 bedste scores af de seneste 20
spillede, er det helt afgørende, at alle spillede runder, gode som mindre gode, registreres (også runder på 9
huller eller eksempelvis 12 huller), for at der tegner sig et retvisende handicap for den enkelte spiller.
Vi har fortsat nogle flasker jubilæumsgin med vort jubilæumslogo tilbage, som kan erhverves til en pris på kr.
299,00 pr. flaske, ved henvendelse på kontoret, og for hver flaske der sælges honoreres Åskov Golfklub med ca.
kr. 70,00 efter afregnet moms.
I det seneste nyhedsbrev omtalte vi opstilling af ladestandere til elbiler i Åskov Golfklub.
Dette har desværre taget en ny drejning, idet anlægsomkostningen vil beløbe sig til ca. kr. 150.000.
På den baggrund har Norlys valgt at trække sig ud af projektet, og dermed bliver der ikke opstillet ladestandere
i denne omgang.
Der har fra flere sider været efterspurgt mulighed for at erhverve golfpoloer med klubbens logo.
Fra firmaet Backtee kommer der i løbet af kort tid tilbud på sådanne poloer, og der bliver mulighed for at
bestille via en hjemmeside og med direkte leverance til hjemmeadressen.
Nærmere information bliver udsendt via GolfBox, når vi kender de endelige detaljer og vilkår.
På det seneste bestyrelsesmøde talte vi om visioner for Åskov Golfklubs udvikling.
I den forbindelse vil vi gerne inddrage klubbens medlemmer, og vil meget gerne danne et visionsudvalg, som
får til opgave at opstille ønsker for den fremtidige udvikling. Hvordan skal Åskov Golfklub se ud om 5 år?
Det drejer sig både om bane, faciliteter, serviceniveau, ja alt hvad der kan afspejle en udvikling af klubben.
Udvalget tænkes ikke bemandet med bestyrelsesmedlemmer, men gerne med op til 10 medlemmer, der vil
være med til at beskrive tanker og ønsker for den fremtidige udvikling, som bestyrelsen efterfølgende kan
prioritere – alt efter påkrævede og tilgængelige ressourcer.
Vi håber, at der blandt medlemmerne er interesserede, som vil deltage i et sådant udvalg, der forventes at
starte i august, og kunne aflevere tanker og ønsker til bestyrelsen medio oktober, således dette kan
præsenteres på den kommende generalforsamling i november 2022.
Interesserede bedes kontakte formanden via mail: formand@aaskov-golfklub.dk eller tlf. 25211985 inden
udgangen af juli måned, således udvalget kan være sammensat primo august, og påbegynde arbejdet.

Afslutningsvis ønskes alle en god og golfaktiv sommer, og husk ugedagsturneringerne afvikles på normal vis i
juli måned – der er også plads til dig.
På bestyrelsens vegne
Kristian Hansen – formand

