KLUBNYT
Begyndere:
Så er de første begyndere startet og har bestået regel-prøven.
De er nu startet med lektioner hos træner Jens Bjergegaard for derefter at
starte op i kaninklubben
På nuværende tidspunkt ser det ud til, at vi kan starte et nyt hold op inden for
kort tid.

DGI landsstævne 2017 i Aalborg.
DGI har henvendt sig til Aabybro Golfklub for at høre om der skulle være
nogle medlemmer, der har lyst og tid til at hjælpe under stævnet, som finder
sted den 29. 6. til den 2. 7. 2017.
Klubben vil modtage kr. 40,- pr. præsteret time.
Har du lyst til at høre mere herom, kan du i sekretariatet tilmelde dig til en
orienteringsaften, som på et tidspunkt vil blive afholdt med en person fra
styregruppen for stævnet.

Arbejdsdag 1. april.
På arbejdsdagen d. 1. april var der mødt ca. 70 medlemmer op.
Under indtagelse af lidt morgenmad blev de forskellige arbejdshold fordelt.
Inden arbejdet blev påbegyndt var der fælles fotografering i gården.
Herefter blev der virkelig gået til den med oprydning omkring nogle af søerne,
rengøring af bunkers, træfældning visse steder, rengøring i klubhuset,
oprydning og rengøring på drivingrange samt mange andre opgaver.
Som afslutning på dagen blev der serveret suppe sponseret af Hotel
Søparken.
Sjældent har vi oplevet at banen har fremstået flottere efter en arbejdsdag.
Der skal fra bestyrelsen og greenkeeperen lyde en stor tak til de fremmødte.

Lektioner.
Det er i lighed med sidste år muligt for medlemmerne at få en gratis lektion
hos vores træner Jens Bjergegaard.

Bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:
Ole Nøhr, Mai Brøndum, Vagn Kongsted, John Andersen, Jørn Vestergaard,
Michael Johansen og Hans Kurt Mortensen.

Åbningsmatchen 2017
Den 9. april starter sæsonen med åbningsmatch, hvor præmierne er
sponseret af Royal Beer og Hotel Søparken.
Der er mange fine præmier. Efter matchen er sponsorerne værter ved mad
og drikke.

Nyt fra sekretariatet
Åbningstiden på sekretariatet er ændret på mandag, onsdag, torsdag og
fredag, hvor der først åbnes kl. 09.00.

