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Nyhedsbrev nr. 5 - den 7. maj 2021

Kommende begivenheder:
8. og 9. maj Danmarksturneringen
23. maj DGU Juniorturnering - Makkercup
24. maj Pinseparturnering
30. maj 9-hulsbane turnering

Medlemsundersøgelse
Igennem et firma, der hedder Players 1st, udsender vi hvert år et
spørgeskema til alle vores medlemmer. 1/3 af medlemmerne
modtager et spørgeskema i foråret, 1/3 af medlemmerne modtager
et spørgeskema i juli og 1/3 af medlemmerne modtager et
spørgeskema i efteråret. Spørgeskemaet bliver sendt til
medlemmernes e-mailadresse. Som afsender står Players 1st og i
emnerubrikken står Odsherred Golfklub: Medlemsundersøgelse. Vi
opfordrer alle medlemmer til at besvare dette spørgeskema, da det
er den bedste måde for bestyrelsen at få en repræsentativ mening
om, hvad medlemmerne synes om forholdene i OhGk. Resultaterne
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bliver flittigt brugt af bestyrelsen som grundlag for beslutninger og
prioriteter.
Når resultatet af hver undersøgelse foreligger, vil vi fremover skrive
et indlæg i det førstkommende Nyhedsbrev om
hovedkonklusionerne i den afsluttede spørgeskemaundersøgelse. På
den måde vil vi sikre os, at du kan se, at din besvarelse er vigtig og
bliver brugt.
Første runde af spørgeskemaer bliver udsendt den 11. maj, så hold
øje med, om du er én af dem, der er med i første runde.

Wilson Demodag 15. maj
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Teebox udsat

Café Solvogn

Desværre er vores

Har nu udvidet

levering af Teebox udsat
til 2022. Firmaet som skal

åbningstider:

levere og drifte "boxen"

søger ny kapital og derfor
er der ikke midler til at
levere og bygge nye
"boxe". Vi håber
stadigvæk det vil
lykkedes i 2022

Den 17. april var Tv2 Øst
forbi og lave et indlæg
om Mænd & Golf - fik du

har pt.
likviditetsproblemer og

Mænd & Golf i Tv2
Øst

ikke set indlægget kan
Hverdag 12.00 - 20.00
Lørdag 12.00 - 20.00
Søndag 12.00 - 16.00
Der kræves stadigvæk
Coronopas ved indedørs
servering
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det ses ved at klikke her

Nye medlemmer
Medlemstilgangen er allerede
godt i gang og det tegner godt
(billede til venstre) pt. er der
indmeldt 25 fuldtidsmedlemmer, 19 flexmedlemmer, 37 prøvemedlemmer.
Husk at byde velkommen til de
nye medlemmer når I møder
dem på runden , bagrummet
eller i Café Solvogn.

Road To Made In Himmerland
Odsherred Golfklub deltager i
den landsdækkende Road To
Made In Himmerland danmarks største "nærmest
hullet" konkurrence - hul 2 er
pyntet op til fest på 18hulsbanen i hele uge 19 - læs
mere her
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Golfens dag - referat
Endnu engang afviklede
begynderafdelingen en succesfuld,
Golfens Dag. 35 voksne og 7 børn og 12
frivillige var klar til at hjælpe de
forventningsfulde gæster - læs fyldigt
referat her
Se foto fra dagen her
Parkering ved golfbanen

I weekender og helligdage er der stor
belastning på vores parkeringsplads og
det kan være svært at finde plads. Vi
henviser til at der kan parkeres øst for
golfbanen, ved tennisbanerne og 9hulsbanen. Parkeringspladsen ligger på
vejen mod Nykøbing Sj. og der er et godt
drive på 300 meter, til klubhuset
Fredagsgolf for alle
Igen i år er der "Åben
fredagsgolf" - du kan
spille 9 eller 18-huller på
18-hulsbanen. Det er
hyggeligt og der er
fællesspisning efter

Indtastning af
scorekort

Genåbning af
klubhus

runden (for egen egen

I disse tider hvor der kun

Så er omklædningsrum

må være 4 af gangen i

og medlemsgagn åben

mulighed for

regning - husk
Coronapas) Tilmelding
via GolfBox - Turneringer

foyeren, vil vi henstille til
at I indtaster scorekort
enten via GolfBox app
eller på PC derhjemme,

for alle. Bemærk
stadigvæk med
restriktioner - husk
mundbind og maks. antal

så der ikke dannes

personer i rummet. Der

unødig kø i foyeren - tak.

er opsat skilte overalt.
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Short Game Turnering
2. maj blev der afvikklet årets 1. Short Game turnering læs referatet her
Tillykke til vinderne
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