Bäste medlem,
detta skrivs 18 oktober, det vill säga samma dag som vi arrangerade årets sista tävling.
Deltagarna fick en härlig avslutning på golfsäsongen tack vare en värmande höstsol.
Som jag tidigare sagt är det ett minst sagt annorlunda år vi lägger till handlingarna och oron
vi hade inför säsongen visade sig vara totalt obefogad. Många insåg att golf är ett perfekt
sätt att motionera på, utomhus och avstånd till andra. Vi har fått in över 100 nya
medlemmar i klubben vilka vi hälsar hjärtligt välkomna och vi har passerat 6000 gäster under
2020 trots en näst intill halvering av antal besökande danskar. Vi har kunnat investera i ny
ruffklippare och greenvält, vi har kunnat öka bemanningen på kansliet, vi har byggt tak över
uteserveringen och köpt nya flaggor och hålkoppar samt fixat ställplatser till det ökande
antalet besökande husbilsförare. Vi får trots alla investeringarna ett bra överskott 2020 och
kommer att kunna betala nytt avlopp som miljöförbundet kräver, vi kan köpa ny fairwayklippare och nytt arbetsfordon till banpersonalen. Plus en hel del annat vilket känns enormt
skönt!
Igår, 17 oktober, bjöd vi in medlemmarna till en aktivitetsdag för att få gjort det där lilla
extra som personalen inte hinner med. Vi blev 21 personer som alla gjorde ett grymt bra
arbete. Vi fick lagt ner dränering på tee 8, grävt ur och rensat sten i 6 bunkrar, rejäl städning
i omklädningsbyggnaden, fixat utebelysning, rensat runt dammar och gjort klubbområdet
fritt från ogräs. Jag vill rikta ett jättetack till dessa 21 samtidigt tänker jag på alla de som inte
kom. Jag hoppas verkligen att alla ni som inte kom känner uppskattning och tacksamhet till
dessa 21 som deltog i arbetet att göra vår anläggning ännu bättre!
Det som återstår av säsongen 2020 är höstårsmötet den 19 november och vintergolfen som
startar 14 november. Corona-pandemin och dess smittorisk tvingar oss till förändringar.
Höstårsmötet hålls i Folkets Park där vi har lättare att hålla avstånd då lokalen är stor och
vintergolfen kommer att se lite annorlunda ut vad gäller tiden före start och efter rundan
men det återkommer Dan med hur det mer exakt kommer att se ut.
Med lite vemod lägger vi ett bra år bakom oss och jag tackar alla som medverkat och bidragit
till att göra 2020 till det fina år som det blev och ser fram emot 2021 tillsammans med dig!
Med de bästa
Uffe

