Kære medlemmer i Skanderborg Golfklub.
I august var der dialogmøde mellem klubbens medlemmer og bestyrelsen. Det var en god aften hvor der
både blev givet status fra Bestyrelsen og medlemmerne kom med gode input og nye ideer. Referatet af
mødet kan findes på klubbens hjemme side https://www.skanderborg-golfklub.dk/referater/.
August bød også på Klubmesterskabet. Det var to gode dage med en masse golf. Tillykke til mestrene.

En klub i vækst
Skanderborg Golfklub er i god vækst. Vi har i skrivende stund 796 medlemmer hvilket er det højeste siden
2014. Der er fortsat god tilgang af nye, selvom vi er langt hende i sæsonen. Vi er meget glade for at byde
alle nye spillere velkommen i klubben. I Skanderborg Golfklub vil vi gerne give alle nye medlemmer en god
start i klubben. Derfor har Bestyrelsen spurgt nye medlemmer hvordan de har oplevet modtagelsen. Her
har vi blandt andet fået følgende tilbagemeldinger:






”Det er slet ikke en snobbet klub at komme i, det havde jeg en fordom om”
”Der er en god stemning og alle er meget hjælpsomme”
”Jeg bliver altid mødt af et smil på kontoret og hos trænerne”
”Det er forholdsvist let at få et golfkørekort, jeg tror mange har den opfattelse at det er en
langtrukken proces før man får lov til at spille”
”Jeg er faldet godt til og skal helt sikkert spille en masse golf næste år”

Hvis du er startet i år, vil vi også gerne høre fra dig. Hvad synes du om Skanderborg Golfklub og har du input
til forbedringer? Send en mail til lene@sillcon.dk

Sponsorer
Foruden melemmer er klubbens sponsorer en afgørende faktor for udviklingen i vores klub. Derfor fyldte
ideer og tanker om attraktive sponsorpakker også en del på dialogmødet. En god sponsoraftale er et aktiv
for såvel sponsor som klub. Vil du støtte klubbens sponsorer eller selv være sponsor, så læs mere lige her:
https://www.skanderborg-golfklub.dk/sponsorer/

Fællesskabet er ikke kun i klubben
I Skanderborg Golfklub vil vi gerne være mere aktive på sociale medier mv. Vi højner derfor aktiviteten på
blandt andet Facebook. Følg os på Facebook:
https://www.facebook.com/search/top?q=skanderborg%20golf%20klub.
Her får du løbende nyheder og kan deltage i konkurrencer. Aktuelt kan du vinde årets medlemskab.

Fortsat turneringer og aktiviteter
Vi fortsætter med turneringer og her i efteråret. Så hold øje med nyt fra turneringsudvalget.
Smuksakkerne har fået materiale hjem til de yngste golfspillere og er snart klar til at byde børn og voksen
velkommen til legegolf

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

