Nyhetsmail Kristiansand Golfklubb

Årsmøte 2016

Driving range og Korthullsbane

Ny turneringsbu

Vi vil bare minne om at Årsmøtet
avholdes den 3. mars 2016 klokken
19:00 i klubbhuset. Sakspapirer
finner du på linken under:

Den siste tiden har det vært et
glimrende vær og vi har åpnet både
driving range og korthullsbanen. Så nå
kan du trygt finne frem golfkøllene og
ta fatt på golfsesongen 2016.

Vi er nå godt i gang med den nye
Turneringsbua og kølle bodene. Det
tok litt tid å få på plass alle nødvendige
papirer fra Kommunen, men nå er alt
klart og de neste ukene vil det bli full
fart på byggingen. Det vil nok i tiden
fremover se litt «rotete» rundt
klubbhuset i forbindelse med arbeidene
som skal gjøres, vi beklager dette.

Årsmelding 2015
Som tidligere år vil det bli et lite
informasjonsmøte før selve årsmøtet.
Dette starter kl: 18:00 og varer i
underkant av en time.
Vel møtt førstkommende torsdag..

Hus at det ikke er tillatt å slå golfballer
over nettet i bakkant av driving rangen.
Ikke bare det at vi mister baller ved
dette, men det oppholder seg
mennesker rett bak nette, også mye
barn. Det arbeides med å få høyere
nett, men inntil dette er på plass håper
vi at alle respekterer forbudet……

Dette blir et stort og flott bygg og vi
ser virkelig frem til å begynne å bruke
bygget.
Vi har også et ønske om å installere 2
golf simulatorer i bygget. Det gjenstår
en del arbeid rundt en realisering av
dette, men vi krysser fingrene.
Det blir litt info om dette på Årsmøtet.

Flaggturnering 2016

Medlemskontingent

Dugnad

Klubben har nå inngått en ny
samarbeidsavtale med Håndverkeren
Bar og Restaurant. Dette setter vi
selvfølgelig stor pris på og ser frem til
et godt samarbeid i årene fremover.

Medlemskontingenten ble sendt ut til
alle klubbens medlemmer i begynnelsen
av januar. Vi minner om at du må ha
betalt denne for å kunne ha stemmerett
på Årsmøtet.

Om været fortsette som det er nå og vi
ikke får mer snø, vil vi løpet av relativt
kort tid kalle inn til dugnad.
Hovedbanene har klart vinteren
temmelig godt og ting ser veldig bra
ut.

Vi legger nå også opp til at
Flaggturneringen kjøres med
Håndverkeren som «sponsor» og
arrangementet på kvelden kjøres her.
Vi tror dette blir veldig bra og gleder
oss allerede….

Klubben tilbyr AvtaleGiro og hvis du
ønsker å benytte deg av dette, finner
du informasjon på klubbens nettsider.

Dugnaden vil i stor utstrekning foregå
på hovedbanen og litt rundt
klubbhuset. Vi legger ut informasjon
om dugnaden på nettsidene, så følg
med….
Når vi åpner hovedbanen er jo
selvfølgelig helt opp til værgudene,
men vi håper det ikke tar for lang tid.

