MEDLEMSNYT JUNI 2022

Kære medlemmer
Hermed lidt nyt fra bestyrelsen - nu hvor vi er godt i gang med golfsæsonen 2022.
Der er lavet mange gode tiltag på og omkring banen og det begynder nu at bære frugt. Vi hører i hvert fald
meget positiv omtale af banen både fra vores medlemmer og fra greenfee gæster. Det er selvfølgelig meget
rart.
Hvis vejret tillader og der ikke kommer regn, så bliver roughen ”høstet” i den kommende uge. Det vil sikkert
glæde dem af jer, der ved en fejl, er kommet derud.
Vi har også hørt en del om den nye flis der er lagt på stierne. Flisen er for groft og for store stykker. Græsset
vokser meget denne tid på året og greenkeeperne har derfor meget travlt med at klippe de forskellige
områder af banen. Projektet med stierne og ny flis må derfor vente til efteråret.
Der er opsat en Info-skærm i vindfanget til klubhuset. På sigt vil det der være muligt at følge med i hvad der
arbejdes med på og omkring banen.
Der er i løbet af vinteren ytret mange forskellige holdninger og synspunkter om lukning af banen ved frost.
Vi kan nu klart konstatere, at det er det rigtige at gøre – vi har nu Nordjyllands bedste greens. Mange af
vores naboklubber har stadig her i juni måned meget store problemer med deres greens.

Af helbredsmæssige årsager blev caféens kok, Erik, desværre nødt til at sige stop med meget kort varsel.
Dette er selvfølgelig meget uheldigt, og det vil få nogle konsekvenser for den daglige drift af caféen. Vi skal
være glade for, at det overhovedet er muligt at have en café i en golfklub af vores størrelse.
Vi har fortsat vores samarbejde med DGU og Funnel First og dette samarbejde har igen i år båret frugt i
arbejdet med at hverve nye medlemmer. Vi har fået mange nye medlemmer og prøvemedlemmer som er
kommet for at prøve det fantastiske golfspil – STORT velkommen til dem.

Golf er en social sport. Det er altid dejligt at have nogen at spille med og hygge med på hul 19.
Det er derfor Mandagsklubben for nye golfspillere blev stiftet i sin tid. Her kan man bare møde op og finde
nogle at spille sammen med. Kaninerne spiller om tirsdagen og her kan man også bare møde op. Tjek
Golfbox for tiderne.
Som noget nyt bliver der fremover arrangeret SPIL MED hver søndag fra kl.13.00. Her bliver der reserveret
5 starttider og man melder sig bare på i Golfbox under klubturnering. Det er ikke en turnering, men blot en
god mulighed for at spille med andre. Se opslag på Facebook.
Opfordring: Har man spørgsmål, kommentarer, kritik eller forslag generelt vedr. banen eller andet, skal
dette rettes til bestyrelsen i Blokhus Golfklub og ikke til den enkelte medarbejder i shoppen, caféen eller på
banen. Vi skal alle sammen tænke på, at vi står over for et menneske, som gør sit bedste og fortjener at
have en tålelig – måske ligefrem god – arbejdsdag. Bestyrelsen vil hermed opfordre til, at man i stedet for
at brokke sig og komme med ”gode råd” overvejer, om man kan gi’ en hjælpende hånd. Vi er en meget lille
forening, og derfor er der et stort behov for, at vi hjælper hinanden. Bestyrelsen i golfklubben har en
løbende dialog med golfcenteret om relevante synspunkter og emner, så kom til os, eller skriv til en af os.

Vi ses på golfbanen!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Blokhus Golfklub

