NYHEDSBREV HORSENS GOLFKLUB 16. JUNI 2020

Kære medlemmer
Nedenfor kan du læse nyt fra Horsens Golfklub:
Nye retningslinjer Covid 19

Fodspor efter tidlig frost om efteråret

Der er ved at være normale tilstande i vores Golfklub.
Klubhuset og restauranten er fuldt åbnet – selvfølgelig
med forbehold for overholdelse af afstande m.v.
Omklædningsrum og baderum er åbne.
Forsamlingsforbuddet er nu på 50. Der må gerne være
flere grupper a 50 personer – men de skal være klart adskilt.
Husk vi skal stadig passe på hinanden.

Klub-status

Fodspor efter tidlig frost om efteråret

Der er vild aktivitet i klubben – der bliver spillet rigtig mange runder, som I også kan se i Golfbox. Vi
har fået aflyst mange arrangementer – Company Days og hotelgæster. At der spilles mange runder
af vores medlemmer og andre gæster kan ikke opveje det økonomiske tab, der naturligvis er med
så mange aflysninger. Vi håber at kunne indhente noget i sommerferien/efteråret.
I sidste uge havde vi fuld gang i Onsdagsturnering og Begynderturnering – En rigtig dejlig dag og
aften i Horsens Golfklub, som vi nu kører videre med.

Prøvemedlemmer/nye medlemmer
Det er helt FANTASTISK – vi har i skrivende stund 94 nye
prøvemedlemmer. Det er rigtig dejligt og skaber en masse liv i
klubben. 27 af de nye medlemmer er under 25 år, så det er
forholdsvis unikt for golfsporten.
Det er et stort arbejde for Begynderudvalget, Steffen og
sekretariatet at servicere alle disse nye medlemmer på bedste vis. Vi skal gerne have de nye
medlemmer til at blive glade for klubben, så de vælger at forblive medlemmer fremover.
I den forbindelse har vi brug for flere til at hjælpe i begynderudvalget i den kommende periode. Hvis
du kunne være interesseret i at give en hjælpende hånd så kontakt Karsten og få en snak om
opgaven.
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Golfens Dag – søndag d. 21. juni kl. 10-13
Søndag d. 21. juni holder vi Golfens Dag fra kl. 10.00 til 13.00. Har du venner – bekendte – naboer –
arbejdskammerater, der endnu ikke spiller golf, så inviter dem med til en hyggelig dag i Horsens
Golfklub, så vi kan vise, hvad vi har at tilbyde.

Træningslektioner:
Husk at du kan nu booke trænings-lektioner hos Steffen via Golfbox. På
bookingsiden kan du se hvilke lektionstyper du kan vælge imellem. Betaling
af undervisning foregår direkte på bookingsiden.
Kontakt Steffen hvis du har spørgsmål her.
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Fredagsturnering – 9-huls – d. 26. juni
Så starter vi op med årets første 9-huls turnering på 18-huls banen.
Fredag d. 26. juni kl. 16.00. Tilmelding i Golfbox.

Genåbningsturnering – d. 2. august
Vi afvikler Cross Country – Genåbningsturnering søndag d. 2. august.
Tilmelding i Golfbox.

Tilbud fra sponsorer:


AN Agentur – Åbent Hus 27. juni 2020 – Læs mere her.



Martinsen:
Du kan søge kompensation for din virksomheds faste omkostninger. Få overblik og hjælp til din
ansøgning og revisorpåtegning. Martinsen Rådgivning & Revision assisterer mindre og
mellemstore virksomheder med rådgivning, revision, regnskab og skat.
Lad os hjælpe dig med at komme bedst muligt gennem coronakrisen - ring tlf. 87 43 96 36 eller
kontakt os her

Kom ud og nyd det dejlige vejr – vi ses i klubben .

Med venlig hilsen
Club Manager
Karsten Sørensen

