Rømø d. 31 maj 2020
Infobrev nr. 2
Kære medlem
Begrænsningerne i forbindelse med corona virus er nu på mange områder blevet lempet – også
indenfor golfverdenen.
Men først vil jeg ønske Lars Møldrup tillykke med Hole in One på hul 17 d. 18 april.
Han er først nummer 2 det er lykkedes for i klubbens historie. Hans navn glimrer nu på tavlen over
Hole in Ones.
Vi er fortsat ikke kommet i gang med Rømø Open, men jeg forventer at vi starter op igen i uge 25.
Vi laver i år den lille ændring, at der i år vil være en præmie til bedste score hver søndag.
Generalforsamlingen er ikke blevet afholdt, men regnskabet er opstillet og revideret af vores revisor
– så der er styr på tallene.
Vi vil snarest afklare om der i det hele taget bliver afholdt generalforsamling.
Som jeg forstår det er hele bestyrelsen villig til at fortsætte og da der ikke er store ting der skal
besluttes ender det måske med, at vi blot kører videre på det tidligere mandat og afholder først
generalforsamlingen i 2021.
Der har været pænt spil på banen de sidste måneder, om end banen måske ikke fortjener det.
Der har været skåret kraftigt ned på udgifterne grundet usikkerhed om hvor vi endte.
Nu er der åbnet op og pasningen af banen er gearet op – og jeg har af ejeren fået at vide, at det er
hans hensigt at banen skal være i en bedre stand.
Jeg skal så forsøge at holde ham op på det!
Der bliver afholdt Eccotour (begrænset antal max 100 personer) i perioden 7 – 10 juni.
Touren bliver efterfulgt af Vi elsker golf i perioden 11 – 14 juni.
Vi skal bruge nogle hjælpere i forbindelse med begge arrangementer.
Ved Eccotouren skal vi bruge nogle hjælpere til opsætning og nedtagning af bannere samt pasning
af kaffe/kage teltet.
Ved Vi elsker golf kan vi bruge nogle som Startere og lidt løst.
Har du tid og interesse i at hjælpe så send en mail eller ring til undertegnede, alternativt mail til
Flemming på klitvejen27@bbsyd.dk
Jeg ønsker jer en god golfsommer.
Venlig hilsen
Jens Jørgen Schmidt
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