Nyhedsbrev Marts 2016.
Så er det ved, at være tid til at golfsæsonen starter, hvilket vi nok er mange der glæder os til.
Klubhus.
Lørdag d. 5 marts blev der gjort forårs rent i klubhuset, desværre var der ikke så mange der havde
meldt sig, men de der deltog gjorde et fantastisk flot stykke arbejde. Tusind tak til jer.
Standerhejsning.
Søndag d. 10. april kl. 8.30 er der standerhejsning, efterfulgt af åbningsmatchen, som Golfshoppen
er sponsor for. Håber rigtig mange har mulighed for at deltage.
Banen.
Som vi sikkert alle har bemærket, så har den sidste periode været ret så våd, så arbejdet med
etablering af en pumpestation ved teestedet på hul 5, som Sorø forsyning skulle have udført her
inden sæson start, har ikke kunnet lade sig gøre.
Arbejdet kan først påbegyndes omkring 1. maj, så gul og rød tee, vil i den periode der arbejdes,
blive flyttet. Så der vil ikke blive problemer med at spille hullet.
Sommergreens, på de bagerste 9 huller, vil blive åbnet lige før påske. De forreste 9 huller bliver
åbnet lige efter påske, men der må fortsat ikke spilles på green ved rimfrost/frost.
Fra vores pro, Steffen Høyer.
Fra starten af sæsonen 2016 har jeg nedlagt mit gamle ” Online Booking System” og er gået over
til den nyeste version af trænermodulet i Golfbox. Det er nu nemmere at booke lektioner hos din
lokale træner.
Under fanen ”protrainer” i Golfbox er det nemt at bestille lektioner, da medlems-nummer allerede
er indtastet, for at komme ind på golfbox.
Turneringsledere.
Der mangler fortsat medlemmer, der kan tage sig af nogle af klubbens turneringer, så har du lyst
til, at stå for en eller flere turneringer, så kontakt Anders Porse.
Vil du give en hjælpende hånd med andre opgaver, og ikke allerede er med til specielle opgaver,
så kontakt Poul Hangler.
Restaurant Tee-stedet.
Vi holder åbent i påsken fra kl. 11-16 fra den 24. marts, der er mulighed for, at købe en påskeplatte
og nyde den i restauranten, gerne forudbestilling.
Vi kan fra sæsonens start tilbyde mobilepay.
Som noget nyt i år, kører vi med en månedens øl på fadøl, i marts/april måned er det påskebryg.
Køb 4 genstande i April måned og få en gratis snack kurv med.
Kaffe og kage hver dag til 20 kr.
Øl-aften med Carlsberg, ølsmagning og tappasretter, den 12. maj med tilmelding i restauranten
eller pr. mail, plads til 30 deltagere, først til mølle,
Der er stadig ledige pladser til Dameaften den, 4. april.
Vi vil gerne ønske alle en god golfsæson og håber vi ses i restauranten.
Ulla Buhl
Formand

