Nyhedsbrev nr. 15 - den 8. november
2021

Kommende begivenheder:
14. november: Banearbejdsdag
Vinteraktiviteter:
8. og 15. november: Kranse workshop
13. november: Fitness for Golfere
1. december - kreativ madlavning - "And på flere måder"

Medlemsmøde 29. januar 2022
Sidste år måtte vi aflyse det planlagte medlemsmøde i november pga Corona
restriktioner. Vi ville på medlemsmødet have præsenteret bestyrelsens strategiplan
for OhGk, men måtte i stedet nøjes med skriftligt at stille planen til rådighed for
medlemmerne, hvilket jo desværre ikke giver store muligheder for dialog.
Bestyrelsen vil meget gerne have en dialog med medlemmerne om OhGk’s fremtid.
Vi indbyder derfor til medlemsmøde lørdag den 29. januar 2022 kl 10. (Den
oprindeligt kommunikerede dato 20. november kolliderede desværre med
Herreklubbens juleturnering og generalforsamling, så den var ikke heldigt valgt.)
På medlemsmødet vil vi orientere om status på Strategiplanen for såvel banen som
klubhuset og alle de andre elementer i planen. I det forløbne år har bestyrelsen
også arbejdet med Vision og Værdier for klubben, hvilket vi også meget gerne vil
præsentere for medlemmerne og i dialog omkring.
Vi håber på et stort fremmøde og glæder os til dialogen. Udover at nævne
medlemsmødet her og i kommende Nyhedsbreve vil hvert enkelt medlem også
modtage en særskilt invitation med yderligere information.

Golfspilleren i Centrum
Så har vi resultatet af årets 3 spørgeskemaundersøgelser i Golfspilleren i Centrum.
Som lovet formidler vi hermed resultaterne.
Spørgeskemaet er sendt ud til i alt 719 medlemmer. 378 medlemmer eller 53% har
svaret. Det er en meget flot svar-%, så tak til alle, der har svaret. Sidste år havde vi
en svar-% på 43, så der er sket en væsentlig forbedring.
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.
2020
2021
Odsherred Sammenlignet med
Odsherred Sammenlignet med
Golfklub Sjællandske golfklubber Golfklub Sjællandske golfklubber
Ambassadø
65
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68
+19
rscore
Træner
88
+3
87
+2
Priser og
81
+1
85
+3
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Atmosfære 82
+1
84
+3

Ledelse og 86
+5
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+4
information
Træningsfac
79
+2
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+5
iliteter
Mad og
80
+4
80
+5
drikke
Banen
77
-2
77
-2
Den overordnede score er virkelig høj. Vi er rigtig glade for vores klub og det er jo
dejligt. På alle områder undtagen banen scorer vi bedre end de sjællandske
klubber. Vi har stadig udfordringer på banen. Det er et område, som vi i de
kommende år vil arbejde intenst på at forbedre. Det gælder forbedring af banens
layout, af greens og bunkers samt investering i en bedre maskinpark. Hele dette
arbejde skal nok bære frugt i de kommende år.

Uheld på banen
Vi oplevede desværre den 16. oktober et uheld på banen. En gæst blev ramt i
hovedet af en bold. Bolden blev slået fra hul 4 og ramte gæsten på hul 2, da denne
befandt sig kort af greenen. Gæsten blev ”heldigvis” ramt på kindbenet og ikke i
øjet. Gæsten måtte afbryde sin runde, men slap heldigvis med en stor bule,
hovedpine og en ordentlig forskrækkelse. Det var en anden gæst, der slog det
uheldige, meget lange og skæve slag, og de to havde efterfølgende kontakt på
uheldsstedet.
Det kan være svært at undgå uheld på banen, men vi må i det mindste alle gøre,
hvad vi kan, for at begrænse antallet af uheld. Derfor vil jeg her benytte lejligheden
til at opfordre alle til:
At råbe fore – højt og tydeligt, og hellere for én gang for meget end én gang
for lidt, hvis en bold tager en forkert bane

At overholde klubbens ordensregler, som klart forbyder at gå via et andet hul
fra green til næste tee-sted f.eks. at gå venstre om 2. green til 3. tee-sted. Når
hul 2 er spillet færdigt, skal hullet forlades højre om green op ad stien.
I dette tilfælde var ingen medlemmer involveret, men vi kan jo også komme til at
slå et skævt slag. Så lad os altid vise hensyn og passe så godt på hinanden, som vi
kan.

Åben Fredagsgolf
Åben Fredagsgolf er 3 hygge
turneringer: 9 huller på 9-hulsbanen, 9
huller på 18-hulsbanen og 18 huller på
18-hulsbanen.
I november, december og januar
starter 9 hullers spil kl. 13.00 og 18
hullers spil kl. 11.00. Med lidt held er
alle færdige samtidig og så er der
mulighed for at mødes i Cafe Solvogn
for dem, som har tid og lyst.

And med and og andet
Vi deles i mindre hold og Benny guider
os gennem forskellige retter .
Vi afslutter aftenen med at indtage de
forskellige lækkerier.
Holdet oprettes ved 10 deltagere
Onsdag den 1. december
Start kl. 17:00, slut kl. 22:00
Pris kr. 200,-. Tilmelding i GolfBox .

Boldesamling på
drivingrange
Træningsbanen er ved at blive for
blød, og det bliver sværere at samle
bolde. I de perioder hvor det er muligt,
vil der blive samlet bolde. Når
maskinen er tom for bolde, må du selv
ud at samle boldene.

Klubhusudvalget
Klubhusudvalget foretager nu og i den nærmeste fremtid renovering af de
nederste bagrum.
Beklædningen er efter mange års manglende vedligeholdelse, tjenlig til en
udskiftning.
Derfor arbejder tømreren i øjeblikket med beklædning i Ivarplank og nye døre,
således at udtrykket matcher resten af klubhuset og fremstår næsten
vedligeholdelsfrit. Nyt tagpap vil blive suppleret med beplantning på toppen, så
bygningen fremstår grøn og naturlig set oppefra.
Passende belysning etableres derefter.
Derudover forestår udvalget en udskiftning af taget på udslagshuset, hvor mange
huller har gjort det mindre attraktivt at bruge. Der er åbenbart kommet
vildtfarende bolde igennem taget og vi opfordrer, hvordan er en gåde. Vi opfordrer
også alle til at lave en pæn oprydning, når du har stået i udslagsskuret - sætte
spande på plads, fjerne evt. affald og gøre klar til den næste.
Arbejdet vil strække sig ind i november.

Nye medlemskaber i 2022
Vi forsøger hele tiden at tilbyde nøjagtig de medlemskaber, der passer til
medlemmernes behov. På generalforsamlingen i maj 21 blev det vedtaget at teste
2 nye medlemskaber: Et Nr. 2 medlemskab og et Retrætemedlemskab i 2022.
Nr. 2 medlemskab er et Flexmedlemskab, som kun kan tegnes af personer, der
allerede har et fuldtidsmedlemskab af en anden fuldgyldig golfklub med min. 18
huller. Medlemskabet giver fuld spilleret på vores 2 baner og fri adgang til hele
træningsanlægget. Medlemskabet giver ikke ret til fri fællestræning. Kontingent i
2022 kr. 4.500.
Retrætemedlemskab er et Flexmedlemskab, som kan tegnes af medlemmer, som
er fyldt 75 år (kan tegnes det år, man fylder 75). Det giver ret til at spille de første 9
huller på 18-hulsbanen. Medlemskabet giver også ret til at spille 9-hulsbanen, giver
fri adgang til hele træningsarealet og fri fællestræning. Kontingent i 2022 kr. 4.100.
Hvis du er interesseret i ét af disse nye medlemskaber, skal du rette henvendelse
til sekretariat inden udgangen af november. Efter 1. december kan du ikke ændre

dit medlemskab for næste år.
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