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Kære medlemmer, 

 

Forsidebilledet viser en glad og stolt ELLA SOMMER, som bestyrelsen havde indstillet til 
idrætsprisen ”Du-gør-en-forskel”. Ved prisoverrækkelsen i City2 d. 2. november modtog Ella denne 
pris og en check fra Dansk Idræts Forbund på kr. 5.000,-, som en stor tilkendegivelse for Ella´s 
kæmpe indsats i Hedeland Golfklub. Tillykke til Ella Sommer. 

Sæson 2013 har fortsat været præget af krisestemning i de danske golfklubber. Adskillige 
betalingsstandsninger og især forholdet mellem private baneejere og golfklubberne som 
foreninger, har været anstrengt i det forgangne år. 

Det er vanskeligt at drive golfklub i disse år, hvor medlemstallet er fladet ud og stagneret for 
kategorien fuldtidsmedlemmer, samtidigt med at omkostninger til driften er vanskelig at holde 
nede for mange klubber. 

Ser vi på statistikken over aktive medlemmer i Danmark er Hedeland Golfklub rykket frem til at 
være Danmarks 16. største klub i 2013, mod en 24. plads i 2012. Det er absolut ikke så ringe 

endda  

Hedeland Golfklub har i skrivende stund formået at tiltrække 110 nye fuldtidsmedlemmer i 2013 
og vi byder alle vores nye medlemmer hjerteligt velkommen og håber at vi alle kan se frem til en 
forrygende sæson 2014. 

Vi hviler dog ikke på laurbærerne af den grund. Bestyrelsen har arbejdet intenst med budget 2014 
og den glædelige nyhed er, at budgettet er i balance i 2014 og at der fortsat er plads til nye 
investeringer i den kommende sæson. Læs mere på de kommende sider i nyhedsbrevet. 

Vi skal også fortsætte med at gøre en ekstra indsats, for at forsøge at skabe nogle flere 
golfspillere, fremfor at skærpe konkurrencen om de eksisterende golfspillere i markedet.  

Vi har haft stor succes med gratis spil på Maglehøj i efteråret 2013, hvor alle fuldtidsmedlemmer 
har haft mulighed for at tage 2 gæster med pr. gang og indtil flere gange. HUSK AT DET FORTSAT 
ER GRATIS AT TAGE OP TIL 2 GÆSTER MED PÅ MAGLEHØJ BANEN.  

Bestyrelsen har besluttet at tilbyde prøvemedlemskaber i 2014 til alle, som har været på Maglehøj 
i efteråret.  

Vi gentager også succesen med at tilbyde alle medlemmer, at der kan købes gavekort til et 
prøvemedlemskab i 2014 til kr. 100,- pr. stk. Der udloddes igen 50 stk. prøvemedlemskaber, som 
medlemmerne i Hedeland Golfklub kan købe fx som en Julegaveidé. (først til mølle princippet) 

Du har derfor muligheden for at glæde en ven eller et familiemedlem og skabe en ny golfer i 2014. 
Der kan dog kun udstedes 1 prøvemedlemskab til kr. 100,- pr. familie. 

Gavekort til et Prøvemedlemskabet kan købes i Sekretariatet fra d. 10. december 2013. 

Med dette nyhedsbrev får I en opdatering om udviklingen i Hedeland Golfklub.. for der sker trods 
alt noget i klubben, også på denne årstid… 

God læselyst …. Hilsen Forretningschefen   
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Banen 
 
Drænarbejdet 
Drænarbejde fortsatte i sæson 2013 – og desværre også noget længere ind i sæsonen end vi 
havde planlagt. Medlemmer og gæster udviste igen stor tålmodighed med dette omfattende bane 
arbejde. Tak for det. 
 
Vi har nu gennemført drænarbejde på 18 huls 
banen og vi har allerede her i efteråret fået 
bevis for, at det virker efter hensigten. Banen 
har været ganske spilbar langt hen i november 
måned i 2013 og både medlemmer og gæster 
har givet stor ros til banens stand i denne 
sæson – også her sidst på sæsonen. 
 
Fairways 
Efter drænarbejdet er basis nu på plads til at 
gennemføre de planlagte forbedringer af vores 
fairways, dvs. topdressing og gødning m.m. Vi 
satser/håber på, at vi i den kommende sæson 
bliver begunstiget med optimale vejrforhold, 
således at vi kan få den ønskede udvikling af 
fairways i gang. Vi har i 2013 fået meget små 
vandmængder, ja faktisk den tørreste sommer i 140 år, så vidt jeg husker? Alt for lidt regn til at 
græsset har kunnet udvikle sig og give det græstæppe vi alle gerne vil spille golf på. Det skal nok 
komme i den kommende sæson, hvor greenkeeperteamet vil have ekstra fokus på fairways. 
 
Greens… 
Der var flere parametre som gav udslaget til at bestyrelsen valgte ikke at gennemføre ombygning 
af 1. & 9. green i 2013. I den gennemførte medlemsundersøgelse var der stor tilfredshed med 
banens layout, teesteder og greens. Bestyrelsen vurderede også, at medlemmer og gæster havde 
været udsat for massivt ombygning i forbindelse med drænarbejdet i 2013 og derfor var timingen 
ikke til at fortsætte med nye ombygninger i efteråret 2013. Endelig havde projektet på 1. & 9. hul 
et omfang rent økonomisk, som ville sætte klubbens likviditet på unødig ubalance, idet bestyrelsen 
ikke ønskede at ”satse” på at en medlemstilgang i efteråret nok skulle klare likviditeten. 
 
Vi kan derfor se frem til en sæson med 18 sommergreens i samme klippehøjde  
 
Roughen… 
I 2013 lykkedes det at låne en roughklipper i en længere periode, hvor greenkeeperteamet 
effektivt kunne klippe roughen over hele banen. Det betød hurtigere golf og større tilfredshed hos 
medlemmer og gæster. Vi har valgt at sætte en roughklipper på investeringsplanen for 2014, 
hvilket betyder at vi fremover kan gennemføre en effektiv roughpleje når der er behov. 
 
Bunkers.. 
Medlemsundersøgelsen viste at tilfredsheden med banens bunkers kunne være bedre. Det har 
baneudvalget og greenkeeper teamet taget til efterretning. Vi har ca. 60 bunkers på banen. I 
første omgang har vi defineret bunkers i primær og sekundær kategorier og intensiveret 
bunkerplejen i primærbunkers her i efteråret 2013. Dette fortsættes i 2014.  
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Sekretariatet 
Arbejdet i sekretariatet har budt på store udfordringer som følge af manglende besættelse af 
kontormedarbejder stillingen. Vi stod således uden en fast medarbejder fra udgangen af april, 
hvilket jo er lige før sæsonstart.  
Bestyrelsen og forretningschefen valgte dog at udsætte ansættelse til efter sommerferien, idet 
varigheden af en ansættelsesproces plus forretningschefen sommerferie ville gøre det vanskeligt at 
nå igennem en oplæringsproces inden sommerferien. 

Herefter allierede vi os med Ella Sommer, Liddi Børsting og formand Karin Thøgersen og med stor 
hjælp fra disse tre frivillige og en ekstra indsats i foråret/sommer fra forretningschefen, lykkedes 
det at komme igennem en travl sæson uden mærkbare driftsproblemer. Der var måske en mail i 
ny og næ, som blev besvaret lidt sent, hvilket vi jo må beklage.  

Der skal lyde en stor tak fra forretningschefen til Ella, Liddi og Karin for deres kæmpe indsats i 
sekretariatet i 2014. 

 

Også en stor tak til de øvrige frivillige som betjener vores sekretariat alle weekender og helligdage 
igennem sæsonen. Vi ved at både medlemmer og gæster sætter stor pris på den fantastiske 
service, som de modtager i Hedeland Golfklub. 

I 2014 har vi været begunstiget med baneservice/starter på banen i alle weekender i sæsonen, 
hvilket var et tiltag, som bl.a. skulle give et bedre flow på banen med reducerede runde tider. 

Der skal lyde en stor tak til baneservice teamet herfra. 
 
Vi har i 2013 haft over 80 prøvemedlemmer igennem prøvemedlemsskabs forløbet – et kæmpe 
arbejde med mange udvalg i spil. En stor tak til de implicerede udvalg. 
 
Endelig en stor tak til alle frivillige i de øvrige udvalg, som er medvirkende til at gøre Hedeland 
Golfklub til en forening med solid klubdrift. 

 

Ny medarbejder på kontoret… 

Vi har nu den glæde at kunne meddele, at vi pr. 1. december 2013 har ansat 
Linnea Pedersen i en 25 timers stilling som kontormedarbejder i sekretariatet. 

Privat bor Linnea i Ølby sammen med Dan og har 3 børn. Linnea kommer fra et 
job i Danmarks Nationalbank og vi forventer med denne ansættelse, at vi kan få 

styr på administrationen i den nye sæson  Indtil videre fortsætter vores eksterne 
bogholder Dorthe Andersen, men vi forventer at Linnea tager over på en del 
bogholderi opgaver i løbet af foråret. 

Åbningstider  
Sæsonafslutningen er ved at sætte sine spor på aktiviteterne i klubben. Vi ændrer derfor 
åbningstiderne i sekretariatet indtil videre: 
 
Mandage-fredag 10.00-15.00 
Lørdage  lukket 
Søndage  lukket 
Helligdage  lukket      
 
Kontakt os på: Tlf.: 4613 6188 / mail: klub@hedeland-golf.dk  

Vi holder lukket fra d. 21. december og åbner sekretariatet igen d. 2. januar 2014. 

mailto:klub@hedeland-golf.dk
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Kære Nye medlemmer…. 

Hvordan kommunikerer vi med medlemmerne i Hedeland Golfklub ?? 

Stort set al information går via hjemmesiden eller via korte nyhedsmails eller nyhedsbreve, 
som det du læser lige nu. Referater af bestyrelsesmøder og generalforsamling lægges ud i 
din golfbox.dk beskeder/indbakke, hvorfra du kan åbne og læse indholdet. 

Hvornår er banen åben for spil ? 

Gå ind på hjemmesiden og se på forsiden under SENESTE BANEINFO og klik i feltet, 
herefter vil den fulde baneinformation blive vist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB ! Vi viser ikke vinterbanestatus, når der er åbent for sommergreens. Da vi i 2013 har 
valgt at have 18 vinter huller kan der dog spilles til vintergreens, selvom sommergreens er 
åbne, hvis man foretrækker dette. 
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I starten af 2013 valgte vi at oprette en Facebook profil for klubben, hvilket betyder at vi 
også kommunikerer via Facebook… gå ind og ”synes godt om” os  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIND-EN-MAKKER… 

Vi har udviklet en ny funktion på hjemmesiden, som kan benytte af alle.  

En funktion vi kalder ”Find-en-makker”. 

Via hjemmesiden vil det være muligt at udfylde en kontaktformular, hvor man søger efter 
en spillemakker på et givent spilletidspunkt. Dvs. at man selv booker en tid i 
tidsbestillingen i golfbox.dk og herefter søger efter spillepartnere på denne bold via 
kontaktformularen. Det kan man så i princippet gøre hver gang man skal ud og spille.  

Alle har derefter mulighed for at respondere på opslaget via hjemmesiden. Opslaget er 
anonymt for offentligheden, men bliver synlig for den makker som besvarer henvendelsen 
på hjemmesiden, således at de kontaktoplysninger der er lagt ind kan udveksles.  

Alternativt kan man jo blot gå ind i golfbox.dk og booke sig på den givne tid, således at 
den der søger makker kan se at man har booket sig på bolden. 

NB… FUNKTIONEN KOMMER I DRIFT I UGE 50 

Vi håber at denne funktion vil give mulighed for at netværke mellem nye og ”gamle” 
medlemmer i Hedeland Golfklub.  
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SUPER GREENFEE ORDNINGEN 2014 (SGO) 
 
Det er med stor fornøjelse at vi kan præsentere Super Greenfee Ordningen 2014. 
Vi udvider SGO ordningen med Odsherred Golfklub i den kommende sæson, hvilket betyder at der 
i 2014 kan spilles på 6 baner udover spil på Hedeland Golfklubs,  
uden at prisen ændres - Det er et stærkt tilbud !! 

 

Spil frit på 6 baner i 2014 for kun kr. 800,- 

Frederikssund  

Holbæk 

Odsherred 

Roskilde 

Sorø 

Sydsjælland 

KUN FULDTIDSMEDLEMMER kan tilkøbe ordningen, som tillæg til fuldtidskontingentet. 

SGO kort 2014 kan købes NU ved henvendelse i sekretariatet på klub@hedeland-golf.dk 

 
 

 

 

  

mailto:klub@hedeland-golf.dk
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RABAT ORDNINGER PÅ GREENFEE 
 
 
Såvel Teetimekortet, som Golfhäftet for 2014 sæsonen kan således købes i 
sekretariatet allerede nu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støt klubben og køb gennem os  
 
 
 
 
 
 
TEETIME kortet 2014 

Hedeland Golfklub er tilmeldt Teetime Kortet Guld 2014. Ca. 100 danske golfklubber er 
tilmeldt kortet. Som kortholder kan man spille de enkelte klubber én gang til halv pris. Der 
er også tilmeldt klubber i Tyskland og Sverige. Teetime Kortet tilbyder en række andre 
fordele med kortet.  

Teetime Kortet Guld 2014 koster kr. 449,- Lige nu kan du vælge blandt flere 
velkomstgaver f.eks. 2 billetter til Golfmessen i Bella Centret, januar 2014 eller 2 billetter 
til Golfmessen i Herning til februar2014. Du kan bestille Teetime Kortet Guld 2014 ved at 
klikke her 

Fordi vores klub er med i samarbejdet med Teetime Kortet, kan du som medlem af vores 
golfklub købe golfbøger- og DVDere til medlemspris i 
Teetimeshoppen. Udvalget er stort og for at opnå rabatprisen skal du 
angive dit DGU-Nr, således at man kan se, at du er medlem af vores 
klub. Du finder golfbøgerne ved at klikke her Du kan læse mere om 
Teetime Kortet på www.teetime.dk/teetime_kortet  
 
 
Det er kun fuldtidsmedlemmer, som har mulighed for at købe disse rabatordninger. 
Det kunne jo også være en julegave idé….   

http://www.teetimeshoppen.dk/index.php/teetime-kortet/teetime-kortet-5/teetime-kortet-guld-2014.html
http://www.teetimeshoppen.dk/index.php/teetime-kortet/teetime-kortet-5/teetime-kortet-guld-2014.html
http://www.teetimeshoppen.dk/index.php/dvd-boger.html
http://www.teetime.dk/teetime_kortet
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Kontingenter og medlemskategorier i 2014. 
Bestyrelsen har nu fastlagt budget 2014 og kan i den forbindelse offentliggøre hvilke 
kontingentsatser, som budgettet hviler på, hvilket betyder de kontingentsatser, som 
bestyrelsen vil fremlægge som forslag på den kommende Generalforsamling i marts. 
 
I 2013 var der et tillæg for træning til junior / elite spillere. Det var et forsøg på at 
fastholde vores juniorer, men vi må konstatere, at dette ikke har virket efter hensigten.  
 
Tillæg for træning bortfalder overfor junior / elite segmentet, men til gengæld vil 
reduktionen i junior kontingentet som blev gennemført i 2013 atter blive inkluderet i junior 
kontingentsatsen generelt.  

Kontingent/medlemskategori oplæg 2014 

Kategori Pris 

Aktive voksne >=25 år kr. 6.200,- 

Ynglinge 19-24 år 1) kr. 2.000,- 

Junior 8-18 år kr.1.400,- 

Bambigolf 0-7 år kr. 300,- 

Maglehøj kr. 2.900,- 

Maglehøj m/DGU kort kr. 3.600,- 

Greenfee medlemskab kr. 700,- M/DGU kort, uden træningsbolde/træningsfaciliteter  

 
1) Studerende og lærlinge indgår som Yngling, ligesom stud. Voksen >30 år mod 

forevisning af gyldigt studiebevis indgår i denne kategori. 

Greenfee medlemskab / flex-medlemmer   

Greenfee medlemskab (Flex) kr. 700,- (grundpris) 

Greenfee medlemmer kan mod et tillæg på kr. 800,- frit benytte træningsbolde og 
træningsfaciliteter, herunder indendørstræningscenter. 

Greenfee medlemmers rettigheder fremgår af klubbens hjemmeside. 

HUSK  

- at udmeldelse eller ændring af medlemskategori skal meddeles skriftligt 
til sekretariatet inden 31.12.2012 – for at være gældende for den 
kommende sæson. klub@hedeland-golf.dk 
 

mailto:klub@hedeland-golf.dk


Nyhedsinformation Hedeland Golfklub – december 2013. 

 

11 
 

Ny bag rums bygning og overdækket udslag… 

Det lykkedes jo med fantastisk hjælp fra medlemmerne at låne næsten 1.2 mio. kroner for netop 
et år siden. Med byggetilladelserne i hus kunne vi først på året igangsætte byggeriet af den nye 
bagbygning og overdækningen på driving rangen. Vinteren ville dog ikke helt slippe sit tag og 
byggeriet blev en anelse forsinket. Men der er ingen tvivl om, at vi har fået mange positive 
tilkendegivelser fra såvel medlemmer som gæster vedr. de nye bygninger. 

Skabene er lejet ud og overdækningen taget i brug. Husk at vi har ladet måtter ligge i 
overdækningen her i efterårs og vintermånederne, således at I kan slå bolde under tag i 
vinterhalvåret. 

 

 

Vi har stadig ca. 15 stk. ledige 60 cm overskabe i kælderen. Årlig leje kr. 400,-  

Vi har en venteliste på ca. 45 medlemmer til underskabe. 
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Restauranten 

Farvel…. 

I 2012 og 2013 har vi haft fornøjelsen af Joan & Zanno i Caféen. Det har været et fantastisk 
samarbejde set fra klubbens side og vi har været utrolig glade for den gode mad og den altid 
smilende service vi har fået. Joan & Zanno har dog valgt at de vil tage hul på et nyt kapitel i deres 
liv, hvorfor de har valgt at stoppe i Hedeland Golfklub, med sidste dag d. 20. december 2013.  

Vi ønsker Joan & Zanno alt muligt held og lykke fremover. 

Og goddag…. 

Til gengæld har vi nu fornøjelsen af at kunne præsentere 
vores nye restauratører, som bliver Pia & Bo Haagen 
Petersen, der sammen med deres datter Sofie, vil drive 
Café & Restaurant INGOLF videre i det nye år. 

Der er tale om erfarne branchefolk og de nye 
restauratørerne har tidligere bl.a. drevet ”Stopuret” i 
Taastrup hallerne og vi er ikke et sekund i tvivl om, at vi 
har fundet de rigtige til at løse opgaven i Café INGOLF. 

 

 

Ny Træner ? 

Vi vil inden længe afsløre  

navnet på klubbens nye pro  

i en særskilt mail til alle medlemmer 
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SPORTEN KORT… 

Sportsligt er det en sæson med pæne resultater individuelt som for vores mange hold. 

Divisionsholdet i 1. division for damer var meget tæt på en oprykning til elitedivisionen. I 
den allersidste kamp mod Sorø, måtte holdet desværre se sig slået og 2014 spilles således 
også i 1. division.  

Herrerne måtte efter en skuffende sæson rykke ned i 4. division. Vi prøver igen i 2014, 
hvor vi pga. den store medlemstilgang har tilmeldt et ekstra kvalifikationsrække hold. Held 
og lykke til herrerne i den kommende sæson. 

Regionsholdene klarede sig flot. 6 ud af 10 hold vandet deres respektive puljer og ikke 
mindre end 3 hold rykkede op. Veteran A og Senior A rykket op i divisionsregi og veteran 
B rykker op i Veteran A rækken. Flotte resultater til regionsholdene. Tillykke med det. 

 

INDIVIDUELT… 

Individuelt må vi erkende, at Malene Krølbøll har overskygget alle i denne sæson. 

Malene vandt således først i august 
måned Annika Invitational Europe. 

Denne sejr betød en invitation til 
Annika Invitational i Orlando i 2014, 
men også en invitation til at deltage i 
en turnering på Ladies European 
Tour i Sverige. Malene klarede cuttet 
i sin første European-tour turnering 
ved at lave 4 birdies på stribe på de 
sidste fire huller – SÅDAN.  Malenes 
putter svigtede desværre i 4. runde 
og en 57. plads blev slutresultatet. 

Ikke nok med det, så har Malene modtaget et scholarship på 4 års betalt college ophold i 
South Carolina, et ophold som starter efter endt studentereksamen i sommeren 2014. 
Derudover har Malene repræsenteret Danmark på det danske landshold. Vi glæder os til 
at følge dig de kommende år  

Nye talenter på vej… 

Mathilde Fredensborg har også markeret sig i den forgangne sæson, hvor Mathilde nu er 
udtaget til udviklingstruppen til den danske landshold – flot arbejde.  

TURNERINGSPLAN 2014… 

Turneringsplanen er ikke endelig udarbejdet og offentliggøres separat snarest muligt. 
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Nyt PARTNER KONCEPT 
Vi har udviklet et nyt Partner Koncept i efteråret 2013. Med Partner Konceptet gør vi meget ud af, 
at vi indgår et samarbejde med vore Partnere, således at der opstår en gensidig gevinst ved 
samarbejdet mellem Hedeland Golfklub og Partnerne og i mellem Partnerne i Erhvervsnetværket. 
Vi omdøber derfor det tidligere sponsor koncept til Partner Koncept, for dermed at signalere, at 
samarbejdet er en win-win situation for begge parter. 
 
Hedeland Golfklub har en masse gode Partnere som støtter op om klubben, såvel økonomisk som 
via præmiegaver mm. til udvalg og klubber-i-klubben. 
Det er derfor afgørende, at vi alle som medlemmer af Hedeland Golfklub gør brug af klubbens 
Partnere, når der er mulighed herfor og opfordre andre til også at gøre dette. 

Læs mere om Partner konceptet ved at klikke på dette link:  

http://www.hedeland-golf.dk/media/76381/hgkpartnerkoncept2013.pdf 

Markedsføringsudvalget søger nye kræfter… 

Har du interesse i at arbejde for udvikling af Erhvervsnetværket i Hedeland Golfklub, være 
medvirkende til at udvikle markedsføringsstrategien, planlægge markedsførings-
aktiviteterne og ikke mindst tage fat når der skal arrangeres events i erhvervsnetværket? 

Der skal påregnes en del møde aktivitet og frivillige timer til andet arbejde i 
Markedsføringsudvalget. Henvendelse til forretningschefen på telvig@hedeland-golf.dk 

Er du en god sælger? 

Vi søger også en person, som kan sælge Partner Koncept aftaler for Hedeland Golfklub.  

Hør nærmere ved at kontakte forretningschefen på telvig@hedeland-golf.dk 
 

I 2013 har Hedeland Golfklub lige nu følgende Partnere: 

 

Bech Distribution A/S 

Bigårdens EL & Alarm 

Carlsberg 

C.C. Jørgensen & M. Winsløv ApS 

DanBolig 

Designa Køkken, Taastrup 

FINI EL 

Freja Transport & Logistics A/S 

Grafoholix 

Havdrup Maskinforretning 

H&J VVS 

Husqvarna 

Højgaard El & Sikring 

InPrint 

Kontorpakken ApS 

Karl Poulsen A/S 

Legetøj ONLINE 

Lyhnes Specialtryk ApS 

MC Donalds, Køge, Vallensbæk, 
Gladsaxe 

Memira Roskilde 

Murerfirmaet N. Olesen 

PwC 

Safeguard Security A/S 

Skandinavisk Logistik A/S 

Vinotto 

 

http://www.hedeland-golf.dk/media/76381/hgkpartnerkoncept2013.pdf
mailto:telvig@hedeland-golf.dk
mailto:telvig@hedeland-golf.dk
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Partner tilbud til medlemmer af Hedeland Golfklub 

Bigårdens EL & Alarm har et tilbud på tyverialarm : 
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Memira øjenkirugi, Roskilde 

 

 

Læs mere på: http://www.memira.dk/klinik/roskilde 

 
 

 

Danbolig – Ernsø og Thiemke 
Skal du sælge din bolig, så få en gratis salgsvurdering fra Danbolig Ernsø & Thiemke og modtag 2 
stk. greenfeebilletter til Hedeland Golfklub.  
 

 

Kontakt: 

Mogens Daugaard på 24 24 55 00 for aftale om salgsvurdering eller mogens.daugaard@danbolig.dk 
 

Se mere på: http://www.danbolig.dk/Privat/FindDinMaegler/Butik/Hedehusene/ 

 

 

 

 

Vinotto  - medlemsfordele 10 – 20 % i rabat for Hedeland Medlemmer 

Vinotto  - har altid en række gode tilbud til medlemmerne i Hedeland Golfklub.  

                Gør et kup ved at  kontakte Otto direkte på 20 64 47 78. 

  

http://www.memira.dk/klinik/roskilde
mailto:mogens.daugaard@danbolig.dk
http://www.danbolig.dk/Privat/FindDinMaegler/Butik/Hedehusene/
http://www.danbolig.dk/
http://www.vinotto.dk/
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DESIGNA KØKKEN: 

 

 
 

Kontakt Designa Køkken Taastrup, Jesper Munkholm – tlf. 4371 1375 
Se mere på http://www.designa.dk/ 

 

 

 

 
 

 

Håber at du fik brugbar information i dette nyhedsbrev…… 

 

I ønskes alle en Glædelig Jul & et Godt Nytår…. 

 

Venlig hilsen 
Hedeland Golfklub 

 
Glenn Telvig 

Forretningschef 

http://www.designa.dk/

