
Men alle vi andre kan også gøre noget for at nye medlemmer føler sig 

velkomne. Vi kan hilse pænt, tilbyde vores hjælp, hvis nogen ser 

søgende ud, eller spille en runde golf med nogle af de nye, osv. På 

denne måde bidrager vi alle til at Hedeland Golfklub er et rart sted at 

være. 
 

BANEN har haft godt af det våde forår, og Jan og hans stab gør et 

fremragende arbejde for at banen kan stå så flot, som den gør. Der er 

da også mange roser både fra medlemmer og greenfeegæster. 

Greenområdet på hul 5 er blevet omlagt, og de tidligere bunkers er 

blevet erstattet af græsområder. Man hører fra mange at hullet bliver 

meget let at spille, men jeg tror nu nok vi bliver klogere, når det først 

er helt færdigt, og bolden skal spilles som den ligger. 
 

VASKEPLADSEN er langt om længe færdig. Projektet blev noget 

dyrere end først antaget, men med velvillig hjælp af et par frivillige til 

tømmerarbejdet, kunne vi holde udgifterne lidt nede. Så stor tak til 

Karsten og Poul! 

 

P-PLADS er blevet renoveret med ny belægning i køresporet. Det er 

et tiltrængt løft og forhåbentligt nedsætter det støvgenerne. Men 

desværre ser vi alt for mange køre alt for stærkt. Dette er dels til fare 

for andre, og dels vil det hurtigt ødelægge belægningen. Der henstilles 

derfor til forsigtig kørsel! 

 

STIEN HUL 11/13 er blevet belagt med samme belægning som p-

plads. Vi er kommet af med de glatte plastkasser, og stien er blevet 

mere sikker at gå på. Der forestår stadig noget reetablering af området. 
 

DRIVING RANGE. Måtter er blevet udskiftet og der er indkøbt 

20.000 nye træningsbolde. 
 

NYE BUGGYER. Da der er meget stor efterspørgsel på buggyer, var 

der indkøbt 2 ekstra til levering her i foråret. Desværre svigtede 

leverandøren os, så lige nu er Vicente i gang med anden leverandør. 
 



Restauranten har fået nye stole, og på terrassen er der kommet et 

hyggeområde med hjørnesofa. Nu håber vi tyvene kan lade det være i 

år!  
 

Udover, at vi dagligt skal sikre den gode og positive oplevelse blandt 

medlemmer og gæster, håber vi, at ovennævnte forbedringer, som 

beløber sig til godt og vel 600.000 kr,  er med til at fremme denne.  

I Golfspilleren i Centrum har vi fået en fantastisk mulighed for at 

følge op på tilfredsheden, og dermed også muligheden for at rette op 

og udvikle os som klub. Det er derfor vigtigt, at så mange som muligt 

deltager i disse undersøgelser, hvor resultatet af første runde lige nu er 

på vej til bestyrelsen. 
 

Med ønsket om en rigtig god sommer og golfsæson til alle. 
 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Karin Thøgersen 
 


