
Ingen bag-mærker for 2015, og nye DGU-kort. 

I bestræbelserne på at effektivisere, og dermed spare resurser i sekretariatet, har vi valgt at afskaffe bag-

mærket for 2015, da oplysningerne findes i og styres via golfbox. 

Vi vil samtidig gerne anbefale alle at have deres DGU-kort på sig, og køre dette igennem kortlæseren, når 

tiden bekræftes. 

Da DGU har fået ny sponsor, Santander, vil alle, i den nærmeste fremtid, få tilsendt nye DGU-kort. De nye 

DGU-kort vil blive sendt direkte til hjemme adressen. 

 

SGO-ordningen 2015 

SGO samarbejdet fortsætter for 2015, og det er stadig muligt for fuldtidsmedlemmer at tilkøbe aftalen. Der 

vil ikke blive udstedt SGO-kort for 2015, da dette styres igennem golfbox, således at der ved tidsbestilling i 

en SGO klub, vil komme til at stå greenfee 0,00 kr. Husk altid at have DGU-kortet med. 

 

Banen blev åbnet til sommergreens tirsdag d. 17. marts. 

Vores dygtige greenkeeper-team har haft travlt med at gøre banen klar til sæsonen. Der er blevet tyndet ud 

i træer og buske, søerne er renset op for siv, og der er sat hegn op mellem driving-range og hul 1. Fårene, 

20 moderfår og 40 lam, vil igen i år indtage foldene, til stor gavn for naturplejen og til glæde for 

medlemmerne. 

Torsdag d. 9. april kl. 19.00, vil der være baneinfomøde i klubhuset, hvor baneudvalg og greenkeeper- 

team vil fortælle om banen, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Vi håber rigtig mange vil møde 

op denne aften. 

 

Nyt toilet på banen. 

Det er glædeligt at kunne meddele, at det langt om længe er lykkedes at få byggetilladelsen på plads til det 

nye toilet ved hul 11. Det har været et projekt med mange forhindringer, men med stor hjælp fra Lasse 

Løvgren, lykkedes det at få byggetilladelsen igennem, så byggeriet kan sættes i gang. 

 

Golfens dag, søndag d. 19. april. 

 

Igen i år holdes der åbent hus arrangement for nye potentielle golfspillere.                                                          

Vi vil gerne opfordre alle til at tage venner og familie med ud til golfklubben denne dag. 

Der bliver brug for en del frivillige på Golfens dag, så alle der skulle have lyst til at give en hjælpende hånd 

med, bedes henvende sig i sekretariatet. 

 

Med ønsket om en god Påske og en rigtig god golfsæson 

På bestyrelsens vegne 

Karin Thøgersen 


