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KLUBMESTERSKABER
I weekenden 30.-31. august 2008 blev årets klubmesterskaber afholdt i dejligt sommervejr.

Her er de glade vindere - fra v. ses: Kim Green Olesen
(hulspilsmester), Kamma Bundgaard, Bent Christensen,
Helle Olesen, Andreas Hansen, Claus Thorn, Anders J.
Christensen, Minna Mikkelsen og Peter Søgaard Jensen

UFORUDSETE UDGIFTER
Økonomiudvalget, baneudvalget og chefgreenkeeper Lars Risager har haft fokus på bl.a. udgifter
til gødning. For den samme mængde, som er anvendt i 2007, er mer-udgiften i 2008 på 90.000
kroner. Derudover har der - som alle er bekendt
med - også været større udgifter til brændstof.

VIG
BANELUKNINGER
TIG
T!!
Bestyrelsen gør venligst opmærksom på, at golfklubbens medlemmer
bedes respektere, når der er banelukninger. Dette
blev ikke gjort i forbindelse med Sponsormatchen
og finalerne i hulspil den 24. august 2008.

Man tror det næppe ...
I nyhedsbrevet fra juli viste billedet af hul 1 her til højre, at
tørken var hård ved golfbanen.
På billedet længst til højre (knap
2 måneder og en del regnbyger
senere) er samme hul igen en
grøn oase. I forgrunden ses soklen til det nye klubhus.

18. juni 2008

Man bedes også respektere: Hvis der er spillere
på hul 9, er der startforbud på hul 10. Bliver dette
ikke overholdt, KAN det desværre medføre, at der
permanent bliver indført startforbud på hul 10.
BYGGERIET AF DET NYE KLUBHUS ...
… er kommet godt i gang. I løbet af oktober eller
november kan man informere nærmere om, hvornår det tages i brug.
Fra terrassen kommer man til at kunne nyde
den fantastiske udsigt til tee-stedet på hul 1 og 10
samt greenen på hul 8, 9, 17 og 18.

Byggepladsen og hul 18 set fra luften d. 25. aug. 2008

DET NYE HUL 18
For at gøre greenen på det nye hul 18 så robust
som mulig, kan man først spille til den i løbet af
foråret 2009.
DAGENE BLIVER KORTERE
Selvom det nu er blevet september, er der stadig
mange gode golfdage tilbage i år. Så nyd vores
smukke bane og glæd jer til det nye klubhus.
- Fortsat god golfsæson!!!
På bestyrelsens vegne
Kurt Bach, fmd.

14. august 2008
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Formanden informerer …
en 24. august 2008 afvikledes der finaler i
hulspil, og resultatet blev følgende:
Damerækken: Helle Olesen vandt 1-0 på hul 18
over Kamma Bundgaard.
Herrerækken: Kim Green Olesen vandt over Martin Beuchert Sørensen ligeledes 1-0 på hul 18.

