
Kære medlemmer Sdr. Felding, den 11. december 2022.

Nu har vinteren gjort sit indtog i Danmark, og lige nu ser det ud til at være noget vedholdende.

I bestyrelsen bruger vi vintertiden til at planlægge den kommende sæson, og i begyndelsen af det nye år 
udsendes turneringsplanen for 2023.

I disse dage udsendes kontingentopkrævninger fra pbs, og alle som er tilmeldt til automatisk betaling betaler 
automatisk den 2. januar 2023, medens alle øvrige modtager et indbetalingskort fra pbs med posten. 
Vi vil hermed appellere til, at betalingsfristen, som er senest den 2. januar 2023, bliver overholdt, så vi ikke 
skal bruge unødvendige ressourcer på rykkeropfølgning m.m. 
På indbetalingskortet er opført de nødvendige koder for tilmelding til automatisk fremadrettet betaling via pbs 
i banken, hvilket vil være en stor hjælp, og desuden en omkostningsbesparelse fra klubben.

Det er nu tiden for tilmelding til Regionsgolfen i 2023.
Der er åbent for tilmelding i de enkelte grupper i GolfBox, under turneringer i januar 2023, og sidste frist er 
den 13. januar 2023.

I det seneste nyhedsbrev efterlyste vi lidt hjælp til at opfylde vor aftale med Vestjylland Forsikring, der foruden 
at være hole-in-one sponsor på hul 18 også tilfører klubben nogle kontante midler. 
Vi skal nemlig finde nogle kundeemner, som Vestjylland må kontakte med henblik på et muligt samarbejde.
Vi mangler lige nu mindst 6 emner, for at opfylde vores forpligtelse, og vi vil gerne bede om medlemmernes 
hjælp til at finde de sidste emner i 2022.
Der er ingen forpligtelser forbundet med at finde emnerne, og en mail med oplysninger om navn, adresse, tlf. 
nr. og e-mail, må meget gerne sendes til sekretariat@aaskov-golfklub.dk, så klarer vi det videre fornødne. 
På forhånd tak for hjælpen husk det er hjælp til selvhjælp.

Golftræner Morten Thuen

Som bekendt starter vor nye golftræner Morten Thuen den 1. marts 2023, og vi har sammen med Morten 
lagt de første planer for opstarten. Med ny træner kommer også nye ideer og tanker, og der er planlagt opstart 
af de første begynderhold søndag den 19. marts 2023 kl. 12.00 i Åskov Golfklub, hvor begynderudvalget, 
juniorudvalget og Morten vil tage imod og fortælle om begynderforløbet, som både er for voksne og juniorer.
Vi vil meget gerne have tilmeldinger til opstarten til sekretariat@aaskov-golfklub.dk eller tlf. nr. 28879107.
Husk at vi alle kan bidrage, og det kunne da være en rigtig god julegaveide, at give en startpakke til en sund og 
livsforlængende fritidsbeskæftigelse.



 

 

Bent Kristensen 

Med udgangen af januar fratræder Bent Kristensen jobbet som chefgreenkeeper i Åskov Golfklub, og vi vil i den 
forbindelse invitere til afskedsreception for Bent i klubhuset fredag den 27. januar 2023 kl. 14.00  16-00, 
hvilket vil blive annonceret på Facebook m.m. i starten af det nye år. 

 

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

 

Lad os hjælpe hinanden med at passe godt på banen  ingen vogne og køretøjer tæt på greens og tee-steder. 
Læg græstørv på plads, ret nedslagsmærker op på greens og hold banearealet ordentligt og ryddeligt. 

På bestyrelsens vegne  
Kristian Hansen  formand 


