BRUNØ
Nørregade 3
9870 Sindal
Tlf. 9893 6632

Herretøj
Juniortøj
Børnetøj
Sportstøj

NYHEDSBREV MAJ 2020
År 2020 har indtil nu budt på mange forandringer. Klubben startede i
februar med en Generalforsamling, hvor vi kunne fremlægge et pænt og
positivt regnskab.
Grundet den milde vinter blev det, med få undtagelser, også muligt at
spille på sommergreens, indtil medio marts, hvor Covid-19 satte en stopper for aktiviteter i klubben. Klubben har hele vejen igennem fulgt de
retningslinjer som er kommet fra Danske Golf Unions side, og glæder sig
over hver gang det skønnes, at der kan blive åbnet lidt op for aktiviteter
i klubben og i samfundet.
Banepersonalet har med den milde vinter udført mange opgaver på banen, selv om de af sikkerhedsmæssige årsager, har måttet arbejde på
skift. På personalesiden er der ansat en elev, Jonas Nielsen, til afløsning
af en medarbejder som stoppede i efteråret.
I Sekretariatet skete der et skift pr. 01.04 hvor Lars Rishøj valgte at
drosle ned med arbejdsopgaver, og Susanne Andersen blev vor nye sekretær. Susanne gør en stor indsats for at sætte sig ind i de forskellige
arbejdsopgaver.
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Morten Kiil, som har været vor protræner har bopæl i Hals, og både den
lange kørsel og nogle helbredsproblemer her i foråret har gjort, at han
efter mange overvejelser, ikke ønskede at forny kontrakten hos os. Vi
har været utrolig glade for Morten som træner, men måtte jo se os om
efter en anden løsning. Adam Stevenson henvendte sig, og vi kender jo
Adam fra tidligere, og har ansat Adam med tiltrædelse pr. 1. juni. Adam
vil være i klubben søndag, mandag og onsdag. Der vil stadig være gratis
gruppelektioner, medens enkeltlektioner bestilles og betales direkte til
træner. De nøjagtige træningstidspunkter følger snarest.
Vi ønsker vore nye medarbejdere velkommen i klubben, håber i alle vil
tage godt imod dem.
Golfshoppen varetages stadig af Lene og Poul Erik Gudiksen, og der er
et stort udvalg, som kan tilfredsstille enhver golfspiller.
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Vi holder Åbent Hus for nye golfspillere, mandag den 1. juni, hvor vi
håber at se rigtigt mange. Selv om der endnu ikke er et træningsprogram kan nye prøvemedlemmer allerede nu indmelde sig, og spille
gratis indtil 1. juni.
Det er vort håb, at der fra 10. maj åbnes for yderligere aktiviteter,
således at klubben kan opstarte klubturneringer, og samfundet også
kan åbne yderligere.
Vi ønsker jer alle en rigtig god golfsæson. Banen står rigtig flot, og selv
om vi mangler det sidste på det sociale område, kan vi mødes på golfbanen i den skønne natur, hvor vi kan holde afstand.
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