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Januar 2017
Godt nytt år alle sammen
Etter et meget innholdsrikt og bra 2016, ser vi nå frem mot en ny og spennende sesong
her på Kristiansand Golfklubb. Håper alle har hatt en riktig god og fin julefeiring
sammen med familie og venner.
Vi vil benytte anledningen til å takke alle våre medlemmer og gjester som har gjort
2016 til et meget hyggelig og bra år for klubben. Gjennom sesongen er det selvfølgelig
også i år en del av våre medlemmer som har bidratt litt ekstra i forbindelse med
aktiviteter som har vært her på klubben, og dere fortjener en ekstra stor takk!
Simulatorene
Driften av våre to nye golfsimulatorer har til nå gått over all forventning. Spesielt er det
gøy at dette har skapt aktivitet på klubben i en tid hvor det normalt sett har vært
ganske stille. Simulatorene har i stor utstrekning fungert veldig bra og har mange
fornøyde brukere. For Kristiansand Golfklubb har dette vist seg å være en god
investering, ikke bare økonomisk, men rent sportslig også. Det er flere seniorer som har
faste tider hver uke på dagtid, junioravdelingen har fast trening hver mandag og flere
bruker simulatorene til fast trening. I tillegg til dette har det vært avviklet en stor
turnering som har engasjert nærmere 90 deltagere.
Køllebod
Den nye kølleboden er på plass og nå gjenstår kun arbeidet med å flytte en del skap fra
den gamle boden og ned i den nye. Denne jobben starter opp nå, og vi håper at alt skal
være klart om ikke så veldig lenge. Vi vet at det er en del som venter på skap og håper
selvfølgelig at vi skal ha nok skap til å dekke opp medlemmenes behov for kølleskap.

Årsmøte
Arbeidet med å klargjøre regnskaper, budsjetter og årsmeldingen er i full gang. Vi
regner med å gjennomføre årsmøtet den 16. mars 2016 kl. 18:00 på klubbhuset. Det vil
etter hvert bli lagt ut både en offisiell innkalling samt sakspapirer på klubbens nettside.
Uansett, merk deg datoen og få den inn i kalenderen.

Utsendelse av kontingent 2017
I løpet av de nærmeste dagene vil vi sende ut medlemskontingenten for 2017. I år som i
fjor, blir denne sendt ut via mail og vi bruker den mailadressen som du har registrert inn
på Golfbox.

