Nyhedsbrev nr. 7 - den 18. juni 2021

Kommende begivenheder:
19. og 20. juni: Danmarksturnering
27. juni: GolfSixes turnering
4. juli: "Golfens dag"

Generalforsamling i Odsherred Golfklub
Odsherred Golfklubs ordinære generalforsamling blev
afholdt lørdag den 12. juni på Højby skole.
Generalforsamlingen var blevet udskudt fra april pga.
Corona-restriktioner.
Der var 38 stemmeberettigede medlemmer til stede inkl.
bestyrelsen. Præsentationer og godkendt referat vil blive

lagt på hjemmesiden, så snart referatet er udarbejdet og
godkendt af dirigenten.
Regnskab for 2020 og budget for 2021 herunder
kontingentsatser blev godkendt af generalforsamlingen.
Økonomien for 2021 ser rigtig fornuftig ud. Vi oplever
stadig stor tilstrømning af nye medlemmer til klubben.
Pr. 31.5. har vi registreret 930 medlemmer, 16
medlemmer flere end vi sluttede året 2020 med.
Samtidig bliver der spillet flere greenfee runder på vores
bane end sædvanligt. Det bidrager også til et forventet
fint resultat for året.
Bestyrelsens forslag om test i 2022 af to nye
medlemstyper – et Nr. 2 medlemskab og et
Retrætemedlemskab – blev godkendt af
generalforsamlingen.
Bestyrelsen fortsætter uændret, idet de 3
bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt. Birthe
Jarlfeldt blev genvalgt som suppleant og Claues Helms
blev nyvalgt som 2. suppleant.
Der var en livlig debat på generalforsamlingen med
udveksling af synspunkter og forslag til fremtidige
ændringer. Alt dette kan de medlemmer, der ikke deltog i
generalforsamlingen, læse om i referatet.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig
med Ingelise Badsted som formand, Kim Alkestrup som
næstformand, Flemming Christiansen som kasserer og
Michael Alstrup som sekretær.

Travlhed i højsæsonen
Det må forventes, at der bliver stor travlhed på banen i
den forestående højsæson. Dels har vi jo heldigvis fået
flere medlemmer, dels oplever vi stor interesse fra
gæster for at spille vores dejlige bane. På
bestyrelsesmødet den 14. juni vedtog bestyrelsen at
ændre i den tidsperiode, hvor gæster kan forudbestille
tider. Hidtil har såvel medlemmer som gæster inkl. SGOspillere kunnet forudbestille tid 30 dage frem. Nu har vi
ændret perioden for gæster til 14 dage. Det har vi gjort
for at sikre, at vores medlemmer har bedre mulighed for
at forudbestille tider i den rigtig travle periode over
sommeren. I har mulighed for løbende at forudbestille 6
tider inden for en tidsperiode på 30 dage. Vi håber på

denne måde at tilgodese, at vores medlemmer kan få
spilletid på banen. I denne forbindelse vil vi endnu
engang appellere til alle om dels at reservere tid både på
18- og 9-hulsbanen, dels at huske at bekræfte de bestilte
tider. Kun på den måde, kan vi få et retvisende billede af
belastningen på de 2 baner. På 9-hulsbanen er det også
vigtigt at huske at reservere og bekræfte 2 tider, hvis
man vil gå 2 runder. De 2 boldrendetider pr. time på 18hulsbanen vil også fortsat være til rådighed. Dette
tilgodeser medlemmer, der spontant ønsker at gå en
runde.
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god golf-sommer.

Golfens dag - kun i Odsherred Golfklub
Søndag den 4. juli afholder Odsherred Golfklub vores
egen Golfens Dag/åbent hus og tag gerne din ven,nabo,
kæreste, ægtefælle eller andre med. Det er gratis at
deltage - eneste krav er at du ikke har spillet golf før eller
været medlem af en golfklub.På dagen vil du få træning
af en professionel golftræner og efterfølgende spil på en
rigtig golfbane.Vi har golfudstyr du kan låne - så du skal
blot tænke på praktisk påklædning, flade sko og godt
humør Tilmelding er nødvendig - der er begrænset antal
pladser.

Tilmelding til sek@odsherredgolf.dk eller tlf.
59302076.Vi glæder os til at se dig

Golfspilleren i Centrum
Den første runde af spørgeskemaundersøgelsen
Golfspilleren i Centrum er nu afsluttet. Som lovet
formidler vi hermed resultaterne videre.
Spørgeskemaet er sendt ud til 288 medlemmer. 115
medlemmer eller 40% har svaret. Det kunne være bedre,
men tallene er absolut repræsentative.
Rapporten giver en overordnet score for Odsherred
Golfklub, den såkaldte Ambassadør score, og en score for
de enkelte områder, der bliver spurgt ind til. Disse scores
kan vi sammenligne med scores opnået af andre
golfklubber i Danmark eller bestemte regioner. Vi har
valgt at sammenligne os med golfklubber på Sjælland,
som det mest relevante.
Odsherred
Golfklub

Sammenlignet med
Sjællandske golfklubber

Ambassadørsc
71
+ 19
ore
Træner
86
+1
Priser og
86
+3
produkter
Atmosfære
85
+3
Træningsfacili
83
+6
teter
Mad og drikke 82
+4
Ledelse og
82
+2
information
Banen
76
-3
Den overordnede score er virkelig høj, og på alle områder
undtagen banen scorer vi bedre end de sjællandske

klubber. På banen er det største problem vores greens.
Som beskrevet i strategiplanen har arbejdet med greens
meget høj prioritet. Vi har netop indkøbt en
luftningsmaskine, som bliver taget i brug i disse dage. Vi
håber alle, at vi ved hjælp af denne maskine og ekstra
arbejdskraft indsat netop på dette område kan forbedre
kvaliteten af vores greens og opnå en mere ensartet
hastighed på et niveau, der passer til vores type golfbane.
Næste runde af spørgeskemaundersøgelsen bliver
udsendt 6. juli. Vi håber på rigtig mange svar.
Nye medlemmer
Medlemstilgangen er
allerede godt i gang og det
tegner godt (billede til
venstre) pt. er der
indmeldt 35 fuldtidsmedlemmer, 49 flexmedlemmer, 47 prøvemedlemmer.
Husk at byde velkommen
til de nye medlemmer når
I møder dem på runden , i
bagrummet,
træningsbanen eller i Café
Solvogn.

Parkering i højsæson og weekender
Der er i perioder mange golfspillere og gæster på vores
dejlige anlæg. Det betyder at der i en stor del af
weekender og højsæson er mangel på parkeingspladser
ved klubhuset og træningsbanen. Er der ikke plads
henviser vi til parkeringspladserne ved 9hulsbane/tennisbaner.

Kom og støt
hjemmeholdene i
weekenden
I weekenden spilles der
Danmrksturnering på
hjemmebane - kom og
støt holdene - begge dage
startes der kl. 08.00
Lørdag:
5. div (herrer) mod
Holbæk
Veteran (mix) mod Kbh.
Søndag:
4. div. (herrer) mod Køge
5. div (herrer) mod
Midtsjælland
Senior (mix) mod Korsør
Veteran (mix) mod
Kokkedal
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