KRISTIANSAND GOLFKLUBB
Mars 2018
Årsmøtet
Vi minner om årsmøtet torsdag den 15. mars kl. 18:00. I forkant av årsmøtet vil vi avholde et lite
medlemsmøte som vi informerer litt om hva som er på gang og hva som skjer i sesongen 2018. Dette starter
kl. 17:00 og vi ønsker alle våre medlemmer velkommen.
ProShop
Det er allerede begynt å komme inn litt av sesongens varer og mye spennende er på gang. Vurderer du nytt
utstyr før sesongen er det bare å ta kontakt med Marius. Han er allerede i gang med mye custom fitting så her
er det bare å hive seg rundt. Om du har utstyr som er ok, vil vi anbefale deg å sjekke grepene. Det er viktig at
disse skiftes med jevne mellomrom slik at de holder seg myke og gode. Dette koster ikke all verdens og Marius
hjelper deg gjerne med bytte av disse.
Medlemskontingent
Selv om det kan se ut til at sesongstarten skal drøye litt, minner vi om kontingenten. Om du ikke allerede har
betalt denne er det greit om du gjør dette ganske snart. Vi minner også om at alle som har medlemskap med
spillerett også spiller gratis i både Mandal og Grimstad. Dette gjelder i perioden 1. mai til 31. august. Det er jo
også inngått et samarbeid mellom Bjåvann, ønsker du å ha spillerett her også er prisen kr. 7.700,-. Det vil si at
du må betale kr. 3.300,- i tillegg til den vanlige medlemskontingenten i KGK.
VTG Kurs
Datoene for vårens VTG-kurs er på plass og det er allerede kommet en god del påmeldinger. Har du venner
eller kjente som vurderer golf, er jo dette noe du kan tipse de om. Kurset koster kr. 1.200,- men melder de seg
inn i klubben får de dette gratis. Gratis kurs gjelder kun for de som velger medlemskap m/spillerett. Påmelding
til kursene foregår på klubben nettside.
Samarbeidspartnere / sponsorer
Vi har gjennom hele vinteren arbeidet med å etablere nye samarbeidsavtaler med det lokal næringsliv. Mange
avtaler er allerede i boks, men vi vil jo gjerne ha flere. Har du egen bedrift eller kjenner noen som kan være
potensielle samarbeidspartnere til klubben er det bare å ta kontakt med oss (Cato på 416 28208 eller
cato@kristiansandgk.no).
Spørreundersøkelsen 2017
Vi har nå avsluttet spørreundersøkelsen for 2017 og vil veldig gjerne takke alle som har tatt seg tid til å svare
på denne. Denne er veldig viktig i vårt arbeid med å levere et best mulig produkt til våre medlemmer. Vi har
gjennomgått alle svarene og vil i løpet av den nærmeste tiden legge ut en del resultater på klubbens nettside.
Igjen takk for deltagelsen!
Åpning av banen
Ikke så lett å si noe om dette, men vi håper jo at våren er rett rundt hjørnet og vi snart er i gang. En del av
greenene har banemannskapet frest bort snøen og så snart plussgradene kommer håper vi på at disse også
blir grønne. Banemannskapet oppdaterer nettsidene temmelig ofte, så det er bare å følge med her for
fortløpende oppdatering.

