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Kære medlemmer og sponsorer

En ny golfsæson er allerede i gang. Men først lige et kort tilbageblik. På generalforsamlingen den 21. marts fratrådte vores mangeårige formand Jens Balling. Han
blev som tak for sin store indsats udnævnt til klubbens blot tredje æresmedlem og
kunne samtidig glæde sig over, at opfordringen til medlemmerne om at henstille
til den nye bestyrelse at opretholde de nye regler for tidsbestilling blev vedtaget
med et stort flertal. Referat fra generalforsamlingen vil blive udsendt snarest og
lagt på medlemsområdet på hjemmesiden.
Den nyvalgte bestyrelse har haft sit første møde og har konstitueret sig med Niels
Freiesleben som formand. Bestyrelsens sammensætning og fordelingen af ansvarsområder findes her på GGKs hjemmeside. Vores nye formand portrætteres
sidst i dette nyhedsbrev.

KLUBTURNERINGERNE ÅBNET FOR TILMELDING
I år har vi åbnet for tilmelding til alle klubbens turneringer her ved sæsonstart. Bestyrelsen besluttede i efteråret at sætte begrænsninger for antallet af deltagere i
de enkelte turneringer. Så skynd dig! Meld dig til de turneringer, du forventer at deltage i sæsonen igennem.
Du kan gratis afmelde dig indtil tilmeldingsfristen er udløbet. Derefter er deltagergebyret tabt. Der oprettes
automatisk ventelister. Tilmelding foregår på golfbox.
Alle medlemmer kan deltage i klubbens turneringer, og
det er en god måde at finde nye venner på. Så hold dig
ikke tilbage. Er du i tvivl om noget, så kontakt sekretariatet. Klubbens store åbningsturnering finder sted lørdag
den 22. april. Det bliver en holdmatch over 18 huller.
BANERENOVERINGEN GÅR I GANG
Efter generalforsamlingens tilslutning til
den foreslåede renovering af banen er
projektet sat i gang. På sigt vil det forøge banens spilbare område med 13
hektar, svarende til ikke mindre end 18
fodboldbaner eller ca 150 parcelhusgrunde. Målet er at udvide banearealet,
så roughen er mindre i spil for middelhandicapperen. Det sker bl.a. ved at gøre landingsområderne efter teestederne
bredere.
VARMEPUMPERNE VIRKER
De store varmepumper bag omklædningsrummene virker!. Da olieselskabet for nylig fyldte olietankene op, ringede de efterfølgende til os for at spørge, om der var noget galt. De
havde kun fyldt 1.400 liter på mod normalt 5.000. Sekretariatet kunne så give dem forklaringen. Og det er jo positivt for økonomien, som i øvrigt udvikler sig som budgetteret.
WWW.GGK.DK - INFO@GGK.DK - TLF. 4971 8056

Greenfeeklubben er vores store satsning på at få flere greenfeespillere til GGK. Alle,
der spiller greenfee på GGKs store bane kan blive medlem mod at give os deres mailadresse. Hver dag trækkes der lod om en gratis frokost, sponseret af Rikke og Jeff,
blandt dagens greenfeespillere. En gang om ugen kan man vinde en større præmie, og
hver måned den helt store. Se mere om greenfeeklubben her på hjemmesiden og
husk at få dine gæster til at melde sig ind.
NYE MEDLEMMER

NOTER

Vær med til at skaffe os nye medlemmer. Gå ind på hjemmesiden her og
læs, hvilke tilbud vi har til nye medlemmer. De får blandt andet et komprimeret kursus- og træningsforløb
over 4 gange med indbygget socialt
samvær. Begynderundervisningen
starter den 23. april. Vi har plads til
flere, så kig dig om i vennekredsen,
om du kan gøre én en tjeneste ved at
få hende eller ham med i GGK.

Derfor graver de inden længe – vi udvider
området til bagparkering ved pejsestuen,
så vi får mere plads. Men først skal der
graves
Nye møbler i gården – de gamle kunne
ikke mere, derfor er der indkøbt nye, som
vores flinke vicevært har sat op de seneste
dage.
Sponsormatcher - vore sponsorer har en
match hver den sidste onsdag i måneden.
Første gang den 26. april. Det er et hyggeligt selskab, som man kan blive medlem af
ved at kontakte næstformanden på tlf.
2711 0817.

Niels Peter la Cour Freiesleben er vores nye formands
fulde navn. Han er 65 år og gift med Lone, som ikke er
golfspiller. De bor i Hornbæk og har sommerhus på Bornholm.
Niels er uddannet A-officer og har tilbragt 13 år i Forsvaret inden han i 1984 skiftede til det private erhvervsliv,
hvor han har haft ledende stillinger inden for forskellige
industriområder i ind- og udland.
Han har suppleret sin officersuddannelse med APM’s
interne uddannelser afsluttende med et Executive Management Kursus på INSEAD i
Frankrig i 1986. Niels har stadig bestyrelsesopgaver i det private erhvervsliv.
Niels har været medlem af GGK i over 20 år og har de seneste år været i bestyrelsen
for Seniorklubben samt menigt medlem af bygningsudvalget. Posten som formand for
seniorklubben fratræder han på førstkommende bestyrelsesmøde i maj måned.
Niels ser frem til arbejdet i bestyrelsen og vil gøre sit bedste for at være med til at
skabe en god fremtid for GGK.
Gilleleje Golfklubs Facebookgruppe
Vi er på Facebook. Det er her de seneste nyheder
kommer op. Som f.eks den fra i torsdags om de
nye afstandsmål mm på driving range. Alt med
støtte fra vores sponsor SIRIUS

