Nyhedsbrev uge 14
Åben hus dag søndag den 22. april kl. 14.00 – 16.00.
Tag en ven, familiemedlem eller kollega med til åben hus dag.
Den første måneds prøvemedlemskab er gratis. Vil man fortsætte, er prisen kr. 500.- for de to næste
måneder. Tilbuddet gælder kun helt nye golfere, som ikke tidligere har været medlem af en golfklub.
Banen.
Banen er åben til sommergreens, der må lægges op på fairway indenfor et scorekort.
Alle skilte på banen er udskiftet til nyt design. Der skal fra klubbens side lyde en meget stor tak til Ove
Berthelsen for hans arbejde i forbindelsen med fremstilling af alle disse nye skilte.
Grønne teesteder er ændret til Sorte teesteder. Længden og placeringerne er uændret.
Turneringer.
Husk sidste tilmeldingsfrist til Åbningsturneringen er torsdag den 5. april kl. 12.00 i golfbox.
Næste turnering er søndag den 22. april, sponsor Sparekassen Sjælland.
Golfturnering 2018 for ægtepar/samboende, matchleder Hanne og Henning Jensen, se vedhæftet fil.
Den årlige løbende parturnering i foursome er aflyst på grund manglende tilmelding.
Sponsorer.
Følgende sponsorer har forlænget samarbejdet med Sorø Golfklub. Vingaloppen hul 4, IM Autoskadecenter
vaskepladsen og Golfshoppen indspilsgreen ved drivingrangen.
Træning hos klubbens Pro Steffen Høyer.
Steffen har udarbejdet seks forskellige træningstilbud til en super pris til klubbens medlemmer. Tilbuddene
kan ses på den vedhæftede fil og på klubbens hjemmeside. Det er selvfølgelig stadigvæk muligt at tage
enkeltlektioner á 20 minutter hos Steffen. Fremadrettet skal al betaling vedr. træning afregnes med
klubben i Golfshoppen.
Klubber i klubben.
Herreklubben spiller hver mandag i hele sommersæsonen.
Dameklubben starter sæsonen med møde tirsdag den 3. april i klubhuset. Samme aften er der
modeopvisning for alle klubbens damer i samarbejde med Golfshoppen og Abacus.
Seniorklubben starter sæsonen onsdag den 4. april med 18 hullers golf.
Alle klubber i klubben har sendt invitationer ud til de medlemmer som er aktuelle i forhold til alder og køn.
Klubbernes programmer og invitationer kan læses på klubbens hjemmeside under underklubber.
Klubben og
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Helligedage

Golfshoppens åbningstider.
kl. 08.00 – 17.00.
kl. 08.00 – 17.00.
kl. 08.00 – 18.00.
kl. 08.00 – 17.00.
kl. 08.00 – 14.00.
kl. 08.00 – 14.00.
kl. 08.00 – 14.00.

Bagskilte sæson 2018 ligger klar til udlevering i Golfshoppen.

Køb af SGO-ordningen, køb af Golfhæftet, leje af bagskabe og bestilling af bilordningen for medlemmer
over 70 år eller gangbesværede, sker ved henvendelse i åbningstiden eller på mail rn@soroegolf.dk.
Klubben har fået nyt mobilepay nr. 99027, det tidligere nummer virker ikke mere.
Klubbens terrasse, udendørsområder og omklædningsrum er klargjort til sæsonen. Tak til Boom, Kim
Kortsen, Jørgen Henriksen, Bent Skriver, Ove Berthelsen og Jens Erik Jannerup for hjælpen.
Tak til Ib og Jytte Jensen for klargøring af toiletterne på banen.
Aktier
I sommeren sidste år overtog Sorø Golfklub ejerskabet over bane og klubhus fra Sorø Golfbane A/S. I
forbindelse med generalforsamlingen i november blev der nedsat en arbejdsgruppe til at sørge for, at
så mange aktier som muligt fra det lukkede aktieselskab overdrages til Sorø Golfklub – for at
understøtte klubbens økonomi.
Aktierne er hver især ikke mange penge værd, men samlet set kan de betyde en betydelig indtægt for
klubben.
Bestyrelsen skal derfor opfordre alle aktieejere til at overdrage deres aktie(r) til klubben. Det kan ske
nemmest ved at indsende aktien sammen med en ordlyd, der ser sådan ud:

” ……………………… den

/

2018

Herved overdrages vederlagsfrit nærværende aktie/ejerbevis nr. **** til Sorø Golfklub
____________________________
(Underskrift)”
Skulle du kende én, der har en aktie, men som ikke længere er medlem af klubben, så kan du hjælpe
til ved at gøre ham eller hende opmærksom på, at det er muligt at overdrage aktien til klubben. Er du i
tvivl om proceduren kan du rette henvendelse til Ulla Buhl på u.buhl@mail.dk eller mobil: 24 63 28 09.
Endelig kan du også aflevere aktie(r) hos René i shoppen.
Restaurant Teestedet.
Conni Hansen fejrer fredag den 6. april 10 års jubilæum som restauratør i Sorø Golfklub. Restaurant
Teestedet fejrer det med en reception fra kl. 12 – 16, alle er velkomne, se vedhæftet fil.

