Så kom sneen, og Odsherred Golfklub er nu klædt i hvidt. Selvom der er ”stilhed før stormen” på banen, er der godt gang i klubben. Får du ikke spillet golf i øjeblikket, anbefaler vi
alligevel, at du bruger tid på nyhedsbrevet, så du er opdateret på vigtig information og nyheder.
Juniorernes vintertræning lukkes ned,
men... Der inviteres til kage og kakao
hos fru Hansen.
Det gode initiativ med indendørs juniorvintertræning har ikke mødt tilstrækkelig opbakning til at det giver mening at
fortsætte. Blot 4 deltagere inklusiv arrangør og vinterjuniortræner Karsten
Mikkelsens egne to børn de sidste par
gange er ikke nok til at fortsætte den
varme indendørs juniorgolftræning.
Men for lige at holde kontakten indtil
sæsonen starter op igen, mødes junio- Indendørs juniortræning—nu er det slut for i år
rerne til kage og kakao sponsoreret af (arkivfoto)
fru Hansen. Tidspunkt meldes ud til juniorerne, så snart det er på plads.
Udvalg søger inspirerende og idérige medlemmer
Fokus – nye medlemmer: Bestyrelsen udnævner hvert år 5 fokuspunkter. Punkter, der i det
kommende år skal have vores specielle fokus. I 2017 har vi også fremhævet 5 punkter, som
fremgår af opslag på bagrumsdøren i foyeren og i restauranten, og som vil være retningsvisende for vores fælles indsats. Navnlig ét punkt skal fremhæves her: Skaf flere medlemmer.
Markedsføringsudvalget, der står i spidsen for dette meget vigtige arbejde, har de sidste
par år tiltrukket ca. 80 nye prøvemedlemmer pr. år og med en indmeldelsesprocent på
over 60 er det tilfredsstillende, men stadig ikke nok. I årene fremover må vi alle i klubben
gøre os umage for at tiltrække nye medlemmer og for at integrere medlemmer fra kortbanen til stor bane. Det bør være tydeligt for enhver, hvilke økonomiske konsekvenser det på
sigt vil få, såfremt vi ikke sikrer en positiv stabil tilgang.
Udvalget har brug for tilgang af medlemmer, der kan inspirere og komme med gode ideer
til hvordan vi får flere
medlemmer. Flere, som
vil være med til at løfte
opgaven, og som med
små eller større indsatser hjælper klubben til
øge medlemsskaren til
målet på 1.000 aktive
medlemmer i 2020 (p.t.
er vi ca. 930 medlemmer). Udvalgsformand
Kim Alkestrup afslutter
med en opfordring: Send
bare
en
mail
til
Et stort antal prøvemedlemmer hjælpes godt i gang af begynderafdelingen,
ka@alkestrup.dk, så tamarkedsføringsudvalget og øvrige frivillige. Nu efterlyses DIN hjælp.
ler vi om det.

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

Hjertelig tak

Seniorklubben er
blevet medsponsor på hjertestarteren. Vi er rigtig
glade for fortsat
at kunne tilbyde
denne sikkerhed.
Hjertestarteren
hænger lige indenfor skydedøren i foyeren.

Rettelse
I
greenkeepernes
indlæg i seneste nyhedsbrev
havde
sætternissen stjålet
den ene fleksjobber.
Der er altså rettelig 4
fuldtidsgreenkeepere, 2 fleksjobbere
samt 600 ekstra
mandetimer at gøre
godt med, når banen
skal passes.
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Efterlysning: Regionsgolfspillere
Har du lyst til at spille med på et af klubbens regionsgolfhold og herved komme ud og spille andre baner, møde
andre spillere, og tilføje et konkurrenceelement til dit golfrepertoire, så kan du nu komme i betragtning til et hold.
Du kan enten kontakte regionskoordinator Svend Mathiasen på tlf. 30 82 63 93, på e-mail svendma@mail.dk, eller
tilmelde dig på GolfBox senest d. 1. april 2017. Vi har lagt
endnu mere information om dette på hjemmesiden.
Klubbens hulspilsturnering har fået ny sponsor. Det er Vinico vin,
der sørger for, at der fortsat vil være masser af vin at spille om i den
traditionsrige parturnering. Vinico tager over efter Optoglas, som vi takker for mange års
støtte. Vores aftale med Vinico rummer flere gode nyheder, men dem gemmer vi til et senere nyhedsbrev. Byd Vinico velkommen, og husk at tilmelde dig og en makker til hulspilsturneringen, der starter til maj.
Års- og turneringsplanen er klar
Årsplanen er tilgængelig på hjemmesiden. Gå ind under ”klubben” og ”turnerings– og aktivitetsplan”. Du kan ligeledes se hvem, der har fortrinsret hvornår. Denne plan finder du
under ”banen” og ”fortrinsretter”.
Støt vores sponsorer—de støtter jo os!

Klubben fylder
50 år den 2. juli
Vær med til at
gøre denne
sæson ekstra
mindeværdig og
festlig.
Bak op om
arrangementerne
og giv en hånd
som frivillig
undervejs!
Er du i restance ?
Betalingsfristen
for kontingent er
nu overskredet,
og derfor inddrages spilletilladelse, hvis du endnu
ikke har betalt.

Højby

Din egen
forsikring
Husk at din indboforsikring muligvis
ikke dækker udstyr, der opbevares permanent i
golfklubben. Tag
derfor dine ting
med hjem et par
måneder om året.
Spørg dit forsikringsselskab om
deres regler.
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