Nyhedsbrev uge 7
Temaaften onsdag den 28. februar kl. 18.00.
Vejret drillede sidste år, og det lader heller ikke til at opføre sig regelret i år – i hvert fald lader den
gode, tørre vinter da vente på sig. Vi er nok mange, der går og skraber lidt i jorden i øjeblikket og bare
venter på at kunne komme ud og spille noget rigtig golf på vores dejlige bane.
Men så er det da godt, at vi alligevel kan bruge vinterpausen til noget fornuftigt. Vi har i bestyrelsen
igangsat vores arbejde med udvikling af strategier for klubben, og vi er nu så langt, at der ligger et
grundlag, som vi meget gerne vil drøfte med jer. Derfor inviterer vi til medlemsaften onsdag d. 28.
februar, hvor hovedformålet er at drøfte de tanker og idéer vi i bestyrelsen har arbejdet med. Det
bliver en aften med masser af mulighed for at få taletid og give sit besyv med i arbejdet, så det er bare
med at komme af huse.
Aftenens program vil være:
1800-1845:

Nykredit ved Søren Thorvig.
Emne: Hvilke investerings alternativer er der til kontanter og obligationer.
Emne: Sådan gør de 10% bedst performende investeringskunder.

1900-2100:

Drøftelse af strategier for SGK. Fælles oplæg og drøftelser i små grupper.

Turneringsplan 2018.
Turneringsplanen kan ses på klubbens hjemmeside fra den 16. februar. Der kan i løbet af sæsonen
komme mindre ændringer i turneringsplanen. Klubben afholder i 2018 12 klubturneringer incl.
festweekenden (d. 5. til 8. juli) som er udvidet med en turnering torsdag aften. For at deltage i
klubturneringerne skal man have EGA handicap. Denne regel gælder dog ikke åbningsturneringe, hvor
alle kan deltage. Tilmelding i golfbox er også muligt fra den 16. februar.
En stor tak til alle turneringssponsorerne som gør det muligt at afholde disse turneringer for klubbens
medlemmer og gæster.
Følgende er turneringssponsor i 2018, Sparekassen Sjælland, SuperBrugsen Sorø, Comwell Sorø,
Golfshoppen, Restaurant Teestedet, Caddie Golf, BL Lakering, Øregangen, Lederne, Clinicuro,
Nordicgolfers.com & Mogens Rasmussen Statoil.
Genetablering af EGA handicap.
Et klubhandicap i gruppe 1-5 kan genetableres som EGA handicap ved at indlevere minimum tre
tællende scores (EDS eller turneringsscores).
Gruppe 1 spillere kan således undtagelsesvis også spille 3 EDS runder for at genetablere deres mistede
EGA handicap. Disse er som alle EDS runder tællende.
Alternativt til at aflevere 3 scores, kan et EGA handicap genetableres ved at indlevere et tilstrækkeligt
antal scores, til at kunne gennemføre en ny handicaprevision (det samlede antal tællende scores over
en 12/24 måneders periode når op på 8).
Sponsorer.
Sorø Golfklub kan præsentere en ny sponsor på hele hul 13. Tandlæge Mette Bjørlik, Nygade 6, Korsør.
Følgende sponsorer har siden sidste nyhedsbrev forlænget deres sponsorat i klubben for sæson 2018.

Lindrand A/S.
M.M. design.
Selandia Automobiler.
Ejendomsmægler Pernille Sams.
Klubbens to årlige sponsorarrangementer afholdes fredag den 25. maj og fredag den 7. september.
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.
Klubhuset.
Forårsrengøring i klubhuset lørdag den 17 marts kl. 09.00 (se vedhæftet fil)
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-Ordning og spil til reduceret green-fee
SGO-ordningen til kr. 900.00 kan købes eller bestilles i Golfshoppen eller på rn@soroegolf.dk.
Ordningen giver ret til frit spil på følgende baner: Odsherred, Holbæk, Frederikssund, Hedeland,
Roskilde & Sydsjællands Golfklub. Ordningen kan kun købes af klubbens fuldtidsmedlemmer.

Klubbens fuldtidsmedlemmer kan spille til reduceret greenfee i følgende klubber:
Korsør, Sydsjællands, Holbæk, Kalundborg, Dragsholm, Hedeland, Køge, Dragør, Rønnede & Vejen
Golfklub. Prisen er reduceret med kr. 100.- i forhold til den normale pris for greenfee i klubber.
Klubbens fuldtidsmedlemmer kan i perioden den 1. april til den 31. oktober spille i Trelleborg Golfklub
for kr. 100.- i greenfee.
Frit spils klubber 2018.
Følgende klubber har klubbens fuldtidsmedlemmer frit spil på i 2018: Harekær, Næstved og Brøndby
Golfklub.
Bagskab.
Klubben har ledige bagskabe til udlejning. Sæsongebyr fra kr. 250.-. Henvendelse i Golfshoppen.
Stillingsopslag.
Sorø Golfklub søger en sæsonarbejder til klipning af banen samt diverse vedligehold i samarbejde med
den øvrige greenkeeperstab. Ansættelsestidspunkt vil være den 1. april. Se stillingsopslaget på
klubbens hjemmeside.

