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NY FORPAGTER I RESTAURANTEN
Bestyrelsen har blandt flere kvalificerede ansøgere valgt Winnie Møller som ny forpagter i
restauranten. Winnie Møller kommer med stor erfaring fra blandt andet IRMA og Farum
Park og har mange spændende tanker om den fremtidige drift af restauranten, samtidig
med at hun vil holde fast i den personlige betjening af gæsterne. Vi føler os i bestyrelsen
sikre på, at vi med Winnie Møller får en ny forpagter, som vil videreføre det bedste af det
gamle og samtidig skabe fornyelse i restauranten.
I næste udgave af nyhedsbrevet vil der komme en mere udførlig præsentation af vores
nye forpagter.

MEDLEMSTILBAGEGANGEN ER STOPPET
Hvor mange medlemmer er vi i GGK? Ja, det kan gøres op på mange måder og det bliver
det rundt om i de danske golfklubber. Men vi kan med sandheden i behold oplyse, at vi på
nær 2 er præcis lige så mange medlemmer ved udgangen af 2017, som vi var ved udgangen af 2016. Tilbagegangen i medlemsantallet er stoppet! Det er vi tilfredse med, og nu
kaster vi os over at få flere nye medlemmer i 2018. Vi synes vi har et godt udgangspunkt
med de store ændringer af banen, vi er i gang med og med det nye træningsområde ved
driving range.

ØKONOMIEN SER UD TIL AT HOLDE
Mens mange golfklubber lider alvorligt ser det ud til, at de til tider ret drastiske tiltag, der
er blevet taget hos os, virker efter hensigten. Vores økonomi er ikke strålende; men vi holder budgettet og indtil videre ser det ud til at vi kommer ud af året med det budgetterede
resultat. Vel ikke dårligt efter en ret så våd sommer.

OPERATION SKAF NYE MEDLEMMER
Det går godt i GGK. Men skal det blive ved med det, skal der også i 2018 komme mange
nye medlemmer. Og de kommer ikke af sig selv. Vi starter en kampagne i de kommende
måneder, men du kan selv være med ved at gøre venner og bekendte og potentielle golfspillere opmærksom på de mange nye tiltag i GGK: Ændringer på banen, så man kan finde
sine bolde og spillet glider hurtigere, nyt træningsområde fra næste sæson, ny forpagter i
restauranten, introduktions– og prøvemedlemskaber, Kongegolf osv. osv. Mere følger

FARVEL OG TAK TIL RIKKE OG JEFF
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved lørdag den 9. december, hvor der bliver mulighed
for at sige farvel og tak til Rikke og Jeff ved en afskedsreception efter deres mange år i
restauranten. Detaljer om arrangementet i næste nyhedsbrev.

Følg os på facebook. Det er her, de
helt aktuelle nyheder først dukker op,
og det er her, du kan være med til at promovere
GGK ved at dele opslagene med dine venner!
WWW.GGK.DK - INFO@GGK.DK - TLF. 4971 8056

