Nyhedsbrev uge 51.
Julehilsen fra formanden.
Så er det ved at være allersidst på året. Og hvilket et af slagsen! Bortset fra de allerførste år i klubbens
historie skal man nok lede længe efter et, hvor der er sket lige så meget i klubben.
En stort set ny bestyrelse var knap kommet i gang med arbejdet før den første udfordring kom – også
på det kommunikative område – i form af en opsigelse af fritspilsaftalen fra Trelleborg Golfklub. I løbet
af et stykke tid blev sagen dog landet med en aftale om spil til nedsat greenfee de to klubber imellem.
René blev ansat som forretningsfører fra 1. januar 2017 og det har været en stor gevinst for klubben.
Ikke bare kører den daglige drift upåklageligt under hans ledelse, men også samarbejdet med
bestyrelsen er præget af stor kvalitet – og giver solid basis for at træffe gode beslutninger til gavn for
medlemmerne.
Kort tid inde i året skulle vi i klubben finde en mulighed for at overtage ejerskabet af banen og
klubhuset fra Sorø Golfbane A/S, idet økonomien i det selskab var for nedadgående eftersom der ikke
længere kom indtægter hertil. Kun fordi en håndfuld mennesker – ingen nævnt, ingen glemt – har gjort
et kæmpe arbejde for at få finansiering på plads, blev overtagelsen en realitet pr. 1. juli i år. Her vil jeg
gerne rette en særlig tak til de tre medlemmer, der har ydet de substantielle lån, der sikrede
overtagelsen, lige som Nykredit skal have tak for deres del af finansieringen.
Året har været begivenhedsrigt på så mange områder, at det kan være svært at sortere og gøre
teksten kort. Men jeg bliver også nødt til at nævne den store vækst i antallet af deltagere til vores
klubturneringer. Det er altid en fantastisk oplevelse at deltage i vores egne turneringer, for ånden og
stemningen er altid i top – og det kan kun ske, fordi vi har de medlemmer, vi har. Og det bliver
bemærket af vores gæster, som gang på gang roser Sorø Golf Klub for stemningen og banen.
Og lige netop banen sker der noget på i det nye år. Springbenet er trukket op til opsætning af nye
skilte, der er meget mere informative end de tidligere, der kommer nye teestedsmarkeringer – væk
med farverne og ind med tal – og så bliver der både ryddet op i bevoksningen og oprettet slåfri zoner,
som foreslået på generalforsamlingen.
Så her ved udgangen af 2017 kan jeg kun sige tak for året, der gik – og velkommen til et 2018, hvor vi
får mindst lige så meget tryk på udviklingen af klubben til gavn og glæde for medlemmerne.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår,
Carl Henning G. Johnsen
Nytårsturnering.
Søndag den 7. januar Nytårsturnering kl. 10.00. (Se vedhæftet fil).
Tilmelding i Golfbox sidste frist torsdag den 4. januar kl. 12.00. (Husk at skifte til 2018 ved tilmelding).

Regions golf 2018.
Tilmelding er åben i golfbox, (husk at skifte til 2018 ved tilmelding).
Tilmelding gerne inden den 14. januar. Sidste frist for tilmelding af regionshold 2018 er mandag den
15. januar. Evt. spørgsmål kan sendes til turneringskoordinator Jesper Moll på mail adr. jesper@moll.dk
Banen.
Banestatus den 15. december.
Der spilles til vintergreens fra hul 10 til 17. (Banens normale hul 9 spilles som et par 3 hul og hul 9 på
vinterbanen). Hul 1 til 9 og hul 18 er lukket.
Der må benyttes trolleys, men der henstilles til brug af bærebags.
Der skal lægges op på fairways, brug gummitee eller lignumtee.
I rough og semirough skal bolden slås fra tee’s.
Der udskrives scorekort til vinterbanen på følgende måde. Log-in med kode, tryk på scorekort, tryk
skift bane og tryk på vinterbane 18 huller og tryk udskriv.
Medlemsformer.
Klubben har på generalforsamlingen den 16. november vedtaget nogle nye kontingentformer bla.
Supermedlemskab og ungsenior medlemskab. Der er mulighed for månedlig betaling for nogle
kontingentformer. Se mere på klubbens hjemmeside under medlemsformer
https://www.soroegolf.dk/medlemsformer/
Kontakt klubbens kontor på mail adr. post@soroegolf.dk eller tlf.nr. 57 84 90 93 hvis du ønsker at
skifte medlemsform eller betalingsmåde.
SGO-Ordningen 2018.
SGO-Ordningen 2018. Husk at tilmelde dig SGO-ordningen 2018, inden du kommer som
gæstespiller på en af banerne, som er med i ordningen. Prisen i sæson 2018 er kr. 900.-. Følgende
baner er med i aftalen: Odsherred, Holbæk, Frederikssund, Hedeland, Roskilde og Sydsjællands
Golfklub. Kontakt kontoret på mail post@soroegolf.dk eller tlf. nr. 57 84 90 93, for tilmelding i sæson
2018.
Sponsorer.
Sorø Golfklub kan til sæson 2018 præsentere fire nye sponsorer:
Nykredit på hul 18 og SMI Sorø Maskin Industri med hulkopperne. Begge indtræder som
hovedsponsorer i klubben.
Fausol A/S sponsorat på klubbens skorenser og Leif M Holding Aps. måtter på drivingrangen.
Følgende sponsorer har dags dato, forlænget deres sponsorat i klubben for sæson 2018:
SMI Ejendomme Aps.
JP2tal Ventilation.
Sandby Smedie Maskinhandel A/S.
Ole Woulff Elektronik A/S.
Kroppens Hus.
Entreprenør Jes Pedersen.
Claus Quistgaard A/S.
Madeco A/S.
OK Bensin.
DBR Rengøring.
Varig A/S.
Vagner Pedersen Ejendomme APS.
Grillmesteren.dk.

Sorø VVS.
Lokalforsikring.
Rexlan Europa.
Ajourføring Aps.
Glumsø Autoværksted.
Comwell Sorø.
Restaurant Teestedet.
Nisted Bruun Reklamebureau.
Sorø Spare- og Laanekasses Fond har bevilget et tilskud på kr. 30.000.- til køb af en golfbil i år 2018.

Kontoret & Golfshoppen.
Holder lukket fra og med lørdag 23. december til og med tirsdag den 2. januar. Mails vil i perioden blive
besvaret løbende.

