
Nyhedsbrev nr.5

Vi er i bestyrelsen godt i gang med at udarbejde visionsplan for de kommende 5 år, og jeg vil i 
næste nyhedsbrev fortælle mere herom.
Sommeren er ankommet med fuld sol, og vores bane er i topform efter al den regn vi har fået i  
forårsperioden, og derfor kom ud og nyd naturen og få god motion.

Baneudvalget
Banepersonalet meddeler at man er godt med i forhold til planen, og i denne måned er man i gang 
med at proppe, og lokalreglerne omkring søerne er nu ophævet.

Begynder og turnering

Begynderudvalget er i fuld gang, og der reklameres efter nye golfere i ugeavisen, der kan jo spilles 
resten af året gratis for et startbeløb på  kr. 495,00.
Sommerturneringen søndag, den 13. juni, hvor sponsor er Hans Iversen & Søn har sidste tilmelding 
11.juni, så skynd dig ind på golfbox for tilmelding.
Juliturneringen er en parturnering og afvikles søndag, den 4.juli – og du kan allerede nu tilmelde på 
golfbox, her er sidste tilmelding senest fredag, den 2. juli kl. 12.00.

Turneringer.
Vores turneringer og regionsgolf er godt i gang, parturneringen del 1 er overstået og der fortsættes 
nu efter den nye plan – husk at komme i gang så alle kan nå at blive færdig til deadline.

Turnering for vore tyske medlemmer afvikles fredag, den 20.august kl. 14.30 – så venligst reserver 
denne dag.



Vi afholder fredag, den 18.juni kl. 13.00 en lille turnering for alle deltagere i kronikergolf med spil 
på par3 banen og putterkonkurrence på putterbanen.

Uge 29 

Vi mangler flere hjælpere til denne uge, alt hjælp vil være kærkommen. 
Der er tale om hjælp i telt på teestedet hul 10, hvor der sælges forfriskninger, baneservice, rengøring
af toiletter, tømning af skraldespande og eventuelt indkøb i løbet af ugen, starter på hul 1, 
kontorvagter med udlevering af scorekort og salg af varer i butikken, grillbetjening og betjening 
salg af fadøl samt salg af andre drikkevarer, da vi ikke ønsker brug af automaten.
Der vil i uge 29 være åben for tidsbestilling efter kl. 15.00 for medlemmer og der åbnes for 
tidsbestilling i uge 28. Hvis der på dagen er ledige tider må man gerne booke på og man må også 
gerne booke på en flight med kun 2-3 personer.
Der vil ikke kunne blokeres for klub i klubben aktiviteter, da alle skal stilles lige.
Hvis du selv har greenfee gæster kan du også spille med dem – og hvis dette er tilfældet så kontakt 
sekretariatet i åbningstiden eller send en mail på email@toendergolfklub.dk
Hvis du har lyst til at hjælpe skriv til piak@bbsyd.dk eller neld dig til en i bestyrelsen.

WEB udvalget

Der efterlyses flere hjælpere til webudvalget og være med til at lægge beskeder ud på hjemmesiden,
vedligehold af hjemmesiden og samtidig opfølgning af meddelelser på facebook.
Pia Kristensen ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen og som webmaster på vores hjemmeside 
grundet uddannelse, hun fortsætter til generalforsamlingen, hvorefter en ny frivillig forhåbentlig 
kan fortsætte med dette interessante job, der vil være oplæringsperiode, så er du interesseret bedes 
du henvende dig til 

Corona restriktioner

Jeg ville vente med at sende nyhedsbrevet ud indtil der kom nyt fra folketinget, og jeg kan derfor nu
fastslå at fra mandag morgen skal vi ikke bruge mundbind mere, afstands- og arealkrav forbliver 
som det har været, og man skal rette sig efter opslagene på døren til klublokalet, der vil stadigvæk 
være krav om coronapas eller testresultat, som gælder 96 timer for PCR test og stadigvæk 72 timer 
for almindelig coronatest.

Med venlig hilsen og god sommer 
Peter Feddersen
Formand
mail: formand@toendergolfklub.dk
tlf. 40351387


