Kære alle medlemmer i Skanderborg Golfklub.
Vi er kommet godt i gang med sæsonen. Der er endelig liv både på banen, i klubhuset og i restauranten. Vi
håber I har fået godt gang i golfen. Husk der er træning til alle medlemmer, så hvis første slaget driller eller
indspillet stiller for store krav til din putting - så er der hjælp at hente.
Som I sikkert har bemærket har vi i klubben fået et etableret rigtig aktiv markedsføringsudvalg der gør en
kæmpe indsats for at vi kan få flere medlemmer i klubben, og vi kan kun sige det går rigtig godt.

Golfens dag
Billedet øverst er fra Golfens Dag. Det er en dag hvor vi byder alle velkommen til at snuse til golfspillet og
Skanderborg Golfklub.
Det var en rigtig god dag. 8 frivillige, Karsten (pro) og Stig (Clubmanager) stod klar til at tage imod. Da hele
65 gæster mødte op måtte der kaldes ekstra forstærkning ind. Alle gæster fik spillet golf og talte med
repræsentanter fra klubben. Allerede mandag var den første med til begyndertræning, og vi håber at se
mange af de øvrige gæster igen.
Skulle du kende én som var forhindret i at deltage, men gerne vil i gang med golf, så tag kontakt til Stig på
kontoret.

Camillas Dinér
Endelig blev det muligt for Camillas Diner at slå dørene op for indendørs servering. I har budt Camillas Diner
rigtig godt velkommen – tak for det. At vi som golfklub kan servere mad og drikkevare er helt afgørende for
livet i klubben. Derfor håber vi, at I vil kigge forbi i ny og næ. Det er altid hyggeligt at afslutte en runde med
lidt mad og drikke – både når golfspillet har været fantastisk og når bolden har haft lidt svært ved at finde
vej til hullet.
Det har været hyggeligt med pølsevognen på banen. Den vil også være at finde på banen i den kommende
weekend.
Restauranten vil løbende tilpasse åbningstiderne til efterspørgsel. Aktuelt er åbningstiderne:
Mandag – fredag kl. 12-21

Lørdag -Søndag kl. 11-16
Udenfor åbningstiderne er der altid adgang til ”kiosken” hvor du ved selvbetjening kan købe drikkevarer og
lidt at spise. For at komme ind genkendes man via en ansigtsscanner – så hvis ikke du allerede er oprettet i
systemet så henvend dig til Restauranten så du kan blive det.
Henvend dig også i restauranten hvis du er interesseret i at holde selskab eller andre aktiviteter.

Indsamling i Skanderborg Golfklub
Som tidligere informeret har vi sat gang i en indsamling til Skanderborg Golfklub således at vi kan søge
momsrefusion. Det har I taget rigtig godt imod – mange tak for det. Er du interesseret i at støtte klubben
kan du gøre det her:
Indbetaling til konto 6191 9041056952 (husk medlemsnummer), eller direkte til Stig på kontoret.

Bestyrelsen og de frivillige
Vi er kommet godt i gang med bestyrelsesarbejdet efter dette års generalforsamling. Vi arbejder fortsat for
at Skanderborg Golfklub er medlemmernes klub og dermed et aktiv for medlemmerne. Det kræver, at vi
skaber de bedst mulige rammer for vores fælles ressourcer. Det er fantastisk at opleve den store opbakning
fra klubbens mange frivillige. I Skanderborg Golfklub kan du være frivillig på mange måder og på mange
niveauer. Så hvad enten du er til de løbende og tilbagevendende opgaver eller til en impulsiv og hurtig
opgave fra vores fælles opslagstavle, så er alle bidrag meget velkommen. Har du ideer eller initiativer du
gerne vil bidrage med, hører vi altid gerne fra dig.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Skanderborg Golfklub

