Kommende begivenheder: 6. maj: Race4Sjov, 6-7. maj: Danmarksturnering, 11. maj: Åbent Hus for Ældresagen, 13. maj: VinicoVin hulspils-parturneringen starter, 14. maj: Royal Unibrew-turnering
Trods en lidt kølig start på foråret, springer de gamle træer nu ud og danner grøn ramme om golfrunderne. De ældste har gjort dee i 50 år nu, og vi fejrer klubbens jubilæum med jubilæumsuge, jubilæumsturnering, jubilæumsfest
og recep"on i løbet af sommeren. Jubilæumsugen er uge 23, fra mandag den 5. juni.
TorsdagsTour
TorsdagsTour’en er nu i gang. Det er et ua'ængigt klub"lbud "l dig,
der elsker golf, ikke nødvendigvis er medlem af en klub-i-klubben, og
gerne vil spille regelmæssigt under turneringslignende forhold med
klubbens øvrige medlemmer. Her spilles 18 huller og handicapbegrænsningen er 54. Der spilles stableford i én række og i løbet af
året. Du "lmelder dig Tour’en på GolfBox, hvor du kan læse meget
mere om arrangementet. Vi synes det er et supergodt ini"a"v og vil
naturligvis opfordre klubbens medlemmer "l at deltage.
Tordenshelters
Tordenshelters, lynskure, læskure... Kært barn har mange navne.
E4er et længere "lløb kan vi nu endelig meddele, at Odsherred
Gol6lubs tordenshelters er ved at være opført. Skulle uvejr komme
over din golfrunde, kan du snart ﬁnde ly ved 10./14./15. og 4./5./11./12./13. hul på 18-hulsbanen. Sidstnævnte er
det, der er nærmest 9-hulsbanen.
Jubilæumsuge
Husk, at det er jubilæumsuge den 4. "l 10. juni. Den er propfyldt
med turneringer og sluer af med et brag af en fest. Der er sendt
særskilt invita"on ud vedr. den afsluende medlemsturnering og
festen. Tilmelding og turneringsinforma"on i GolfBox.
Vinicovin hulspilsturnering for par
Det er dejligt at se, at så mange par allerede har fundet vej "l Vinicovin hulspilsturneringen. Det er en ”gammel kending” blandt turneringer, men en ny sponsor. Tag godt imod Vinico, ﬁnd en makker, og "lmeld dig.—Du kan stadig nå at være med, da sidste frist
for "lmelding først er den 10. maj.
Royal Unibrew-turnering
Tradi"onen tro er der Royal Unibrew turnering med præmiebord
fra bryggeriet. Turneringen spilles allerede den 14. maj i år, og "lmeldingen er åben ind"l den 11. maj.
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Generalforsamling 2017
Lørdag den 22. april a'oldt Odsherred Gol6lub sin årlige ordinære generalforsamling.
41 medlemmer var mødt op, en del ﬂere end i 2016.
Igen i år kan vi glæder os over, at Odsherred Gol6lubs medlemmer og gæster er blandt
de mest "lfredse i landet. Årsresultatet, som blev godkendt af generalforsamlingen, viste
et overskud på kr. 97.000. Et resultat, vi alle kan være "lfredse med. Det reviderede budget for 2017, rammebudgeet for 2018 og dermed kon"ngentsatserne for 2018 blev ligeledes godkendt af forsamlingen.
Klubbens vig"gste opgave for at bevare denne sunde økonomi er at skaﬀe nye medlemmer, fastholde de nuværende og dermed sikre en neo"lvækst i medlemstallet. Det er
en meget vig"g opgave, som alle medlemmer er nødt "l at bidrage "l. Vores økonomi
a'ænger helt af, at vi får succes med denne opgave.
E4er generalforsamlingen kons"tuerede bestyrelsen sig uændret, dvs. Ingelise Badsted
fortsæer sig formand, Kim Alkestrup fortsæer som næsMormand, Svend Stenhøj fortsæer som kasserer, Steen Storland forsæer som sportsansvarlig og Børge Exaudi fortsæer som honorær sekretær.
Det godkendte referat ligger på klubbens hjemmeside sammen med præsenta"onen fra
generalforsamlingen.
Med venlig hilsen Ingelise Badsted, formand.

Åbningstider i sekretariatet: Mandag til fredag klokken 9.00 -15.00

Højby

Jubilæumsugens
turneringer
Det er nu, du skal
"lmelde dig jubilæumsugens turneringer. Du kan se
opslag om turneringerne på hjemmesiden og "lmelde dig i GolfBox.
Er du greenfeemedlem?
Husk at bes"lle dine kuponer "l
a'entning i klubhuset for at undgå
vente"d. Kuponerne laves i hverdagene i sekretariatet,
men kan a'entes i
weekenden i recep"onen, hvis de er
forudbes"lt. Send
en mail "l
sek@odsherredgolf.dk

for at bes"lle dine
kuponer.

Odsherred Gol6lub
er ak"v på de sociale
medier for at promovere klubben og
glæden ved golf. Og
det virker! Hjælp "l
ved at dele, kommentér og like os på:
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