Det har indtil videre været en mild vinter, og der veksles jævnligt mellem sommer– og vintergreens på vores smukke baner. Mange søger sommergreens under sydligere himmelstrøg, men når frost og regn udebliver, er greenkeeperne hurtige til at omstille til sommerforhold hos os i vintermånederne også.
En forsinket nytårshilsen fra greenkeeperne
På grund af den milde vinter, har det været muligt at udføre en del opgaver på banen. Der
er kun vintergreens i det absolut nødvendigste omfang, og derfor er det af højeste betydning at skiltning om dette overholdes. Bare en enkelt spiller, der undviger denne aftale, kan
påføre unødig skade på banen til gene for alle andre, ikke bare nu, men langt ind i sæsonen. Dette skete i weekenden den 21.-22. januar på trods af tydelig skiltning. Det er uacceptabel opførsel.
Vi har nu renoveret 13 bunkers. Da vejret er helt
afgørende for dette arbejde, er det svært at sige, hvor mange flere bunkers, vi når i vinter.
Personalet har også en del ferie og afspadsering,
der skal afvikles inden sæsonstart.
Vi har i frostperioder fået ryddet skovbunden i
skovene ved hul 1-6 og 12, og det store fyrretræ
ved 7. green er fældet. En ny måtte til gul tee
på hul 1 vil være på plads inden sæsonstart. Den
gamle måtte vil blive lagt ned i det bagerste område af teestedet, så man kan variere sværhedsgraden på udslaget. Tordenshelters vil blive
opført ved 5. tee og i området ved 14. tee/ 15. green. På driving range udskiftes de mest
slidte måtter, og der er købt rangebolde, så automaten igen er fyldt op, når sæsonen starter. En stor tak til vores faste sponsor, Min Købmand i Nyrup, i denne forbindelse.
Det er helt slut med benzinbiler. Vi har købt 4 nye elbiler til erstatning for de gamle benzinbiler. Det kræver etablering af 4 nye ladestationer ved bilgaragen. Baneservicebilen vil blive
udskiftet med en renoveret elbil. Der er ikke investeret i ny maskiner til sæsonen, men vores maskinpark er gennemgået og serviceret, så vi er klar til den nye sæson.
Banepersonalemæssigt er der ingen ændringer, det vil sige, at vi er 4 fuldtidsansatte og en
fleksjobber samt har yderligere 600 timer til sæsonhjælp og boldopsamling i weekends.
Med denne orientering vil greenkeeperne gerne ønske alle et godt golfnytår, vi ses midt på
fairway!
Personalenyt
Som det fremgik af sidste nyhedsbrev, har Birthe mistet sin Svend. En
stor og hjertevarm tak fra Birthe til alle for opmærksomheden ved
Svends begravelse. Birthe fortsætter sit arbejde i golfklubben, og glæder sig til at gense jer alle sammen.
I sekretariatet kan du for tiden møde Kirsten, som er i praktik. Kirsten
arbejder foreløbig 2 dage om ugen, 3 timer ad gangen. Julie er også på
vej tilbage, foreløbig 3 gange 2 timer pr. uge. Pas godt på alle vores
dedikerede medarbejdere.

KOMMENDE
BEGIVENHEDER:
4. marts eliteholds
opstartsmøde
25. marts junior
opstartsmøde
1. april arbejdsdag
og standerhejsning

OBS:
Sidste frist for indsendelse af forslag
til generalforsamlingen er jf. vedtægterne d. 1. februar. Forslag skal
indgives skriftligt
til bestyrelsen,
gerne via sekretariatet.
Girokort/PBS
Nu skal kontingentet
for 2017 betales. Er
du ikke tilmeldt PBS,
har vi sendt dig et
girokort. Har du ikke
modtaget girokort,
så kontakt sekretariatet pr. mail, så genfremsender vi opkrævningen, så du
kan nå at betale
rettidigt.

Sidste frist for
rettidig betaling af
kontingent 2017
er d. 31. januar.
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SGO fritspilsordning

Gratis golfbog

Så er det igen muligt at tilmelde sig SGO fritspilsordningen for fuldtidsmedlemmer via GolfBox. Dette gøres via turneringsmodulet, så er du fuldtidsmedlem gøres det sådan her fra
pc: 1. Log på GolfBox 2. Gå ind under klubturneringer 3. I søgefeltet lige over kalenderen
vælges "SGO".
Er du endnu ikke fuldtidsmedlem, men vil gerne være med i SGO, kan du hurtigt og nemt
opgradere medlemskab - send en mail med dit medlemsnummer og ønske til
sek@odsherredgolf.dk. Læs mere om SGO på www.odsherredgolf.dk. Skriv blot SGO i søgefeltet øverst på siden.
Flere penge til Rødderne
Ukrudtsteamet Rødderne er så godt et socialt tiltag, at kommunen støtter op om projektet,
og har bevilliget 2.000 kr. til den sociale del af det frivillige arbejde, der finder sted i den
aktive gruppe, der holder området omkring p-plads, klubhus og træningsområde smukt og
ukrudtet nede. Der er plads til flere Rødder, så har du lyst til at være med eller blot at høre
nærmere, så kontakt sekretariatet eller formand for udvalget, Eva Alkestrup.

Dansk Golf Union
har udgivet en
gratis e-bog,

”Fra talenter
til triumfer”
Historien om den
nye generation af
golftalenter.
Bogen kan downloades fra unionens hjemmeside
Www.danskgolfunion.dk

Højby Kro har givet tilskud
Endnu en glædelig nyhed om økonomisk opbakning: Malene fra Højby Kro har bevilget
3.200 kr. fra fødselsdagspuljen til venstrehåndsudstyr, så åbent hus deltagere og greenfeespillere ikke skal deles om de få venstrehåndsjern, vi i forvejen råder over.
Støt vores sponsorer—de støtter jo os!

Højby

Og vil ligeledes
blive tilgængelig
via vores egen
hjemmeside i løbet af de næste
par uger.

Lokale regler
Der er tilføjet og
revideret lokale
regler, og du bør
derfor sætte dig
ind i hvilke ordensforhold der
gælder i Odsherred Golfklub fremover. De lokale
regler er ophængt
i klubhuset, og
kan ligeledes læses på klubbens
hjemmeside.
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