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Medlemsinformation
Bestyrelsen har besluttet at øge kontingentet med henholdsvis 200, 150 og 100 DKK, så for seniorer
med fuldtidsmedlemskab bliver det 6400 DKK, flexmedlemmer 9-hullers 4100, og flexmedlemmer
basis 2350 DKK. Ungseniorer og junior er øget med 100 DKK. De ovenævnte satser vil blive
indarbejdet i næste års budget, som fremlægges til godkendelse på de ordinære generalforsamling
torsdag den 6. april 2017.
Vi må desværre konstatere. at vi har haft en tilbagegang på 32 aktive medlemmer i forhold til 2015,
ligesom kommunens tilskud fremover bliver reduceret med 50.000 DKK. Dette svarer til effekten af
ovennævnte kontingentstigninger.
Vi opfodrer jer derfor til at hjælpe os med at skaffe flere medlemmer i 2017, så vi om et år ikke står
i samme situation. Alle undersøgelser viser, at medlemmer er de bedste ambassadører til at skaffe
nye medlemmer. I kan medtage potentielle medlemmer på vor 9-huls bane for 175 DKK og for 75
DKK på par3 banen.
I kan også købe et prøvemedlemsskab til 2017 for 495 DKK og give det som gave til en, der har alt,
men mangler motion og socialt samvær. Prøvemedlemsskab kan købes ved henvendelse til Emil og
koster normalt 995 DKK.
For vore fuldtidsmedlemmer bliver der igen mulighed for medlemskab i klub 81, hvor der i løbet af
sæsonen afholdes en månedlig turnering i en af de 5 deltagende klubber. Fuldtidsmedlemmer kan
fortsat spille green-fee på hverdage for 200 DKK på de fynske baner.
Nybyggeriet af vor opbevaringshal følger tidsplanen, og vi håber at fundamentet bliver færdigstøbt,
imens vejret er rimelig tørt og der er plusgrader. Der bliver nogle gener undervejs, når der bliver
tung trafik på vejen foran klubhuset.
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår med masser af gode golfoplevelse.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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