Nyhedsbrev 22. november 2013
Kære medlemmer,
Vinteren har for alvor fået fat og vejrudsigten siger sne på søndag. Højsæsonens travle dage er afløst af
vintergolfernes næsten daglige runder, som sluttes af med hygge ”Hos fru Hansen”, og klubbens mange
udvalg har travlt med at forberede næste sæson.

Nyt fra bestyrelsen
SGO samarbejdet.
Fra 2014 indgår klubben igen i samarbejdet med Roskilde, Frederikssund, Holbæk og Hedeland
golfklubber. Det betyder at vi igen kan tilbyde klubbens fuldtidsmedlemmer frit spil på disse baner for kr.
800,- pr. år. Som noget nyt er Sydsjælland med i samarbejdet og der afventes om Sorø deltager. Der er
indført en karenstid ved klubskifte mellem SGO klubberne, idet der ikke kan spilles på tidligere
hjemmebane ved brug af SGO kort i en periode på 2 år. Ønsker du at tage imod tilbuddet, så kan du melde
dig til via Golfbox turneringer, eller sende en mail til sek@odsherredgolf.dk.
Økonomi
Regnskabsårets afslutning nærmer sig, og vi kan i klubben glæde os over, at regnskabet ser fornuftigt ud.
Der er p.t. lidt uforudsete udgifter bl.a. i forbindelse med klubhuset, men som tingene ser ud lige nu har
bestyrelsen en forventning om, at vi kommer ud med et lille overskud.
I indeværende regnskabsår øgede vi omkostningerne til marketing, og det har formentlig resulteret i, at
medlemstallet ikke har været nedadgående, men har stabiliseret sig. Til næste år skulle vi gerne have en
fremgang, hvis vi alle løfter i flok. Til orientering er Claues Helms (økonomiudvalget) sammen med
chefgreenkeeper Finn Thuesen og baneudvalgsformand Børge Exaudi i gang med en større kortlægning af
behovet for nye maskiner i de kommende år. Analysen omfatter også leasing versus køb af materiel.
Nyt fra Sekretariatet
Vi minder om at ændringer i medlemskab og evt. udmeldelser skal være sekretariatet i hænde senest den
30. november for at have virkning fra 1. januar 2014 jf. klubbens vedtægter. Efter denne dato er
eksisterende medlemskab at regne for bindende for næste sæson. Kontingentopkrævninger vil blive
udsendt i slutningen af december med betalingsfrist den 31. januar 2014.
Nyt fra DGU
DGU har lanceret et nyt online magasin Dansk Golf +Plus. som kun kan læses online – læs mere på
klubbens hjemmeside, hvor der også er et link til første udgave af bladet.
Med venlig hilsen
Odsherred Golfklub

Støt vores sponsorer – de støtter os !

