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Sæson 2022 er i gang, det gode vejr er kommet, banen står flot og der er et højt aktivitetsniveau i alle udvalg og sections.
På vores bestyrelsesmøde onsdag den 20. april blev der drøftet mange forskellige emner, og der var i bestyrelsen enighed om,
at det var på tide at udsende et nyhedsbrev - det får I her.
GLFR - app og gps
Vi har hen over vinteren købt GPS-systemet GLFR, som har indlæst vores baneguide. Fra klubbens side opfordrer vi alle
medlemmer til at hente app´en fra GLFR og bruge den, når I spiller. I kan også bruge den på andre baner.
GLFR giver dig bla. mulighed for at:
• Få en detaljeret oversigt over hvert hul via digital baneguide
• Præcise afstande da banen er målt op af GLFR
• Føre scorekort for dig og dine medspillere
• Få oplysninger og præcis afstand vedr. pindplacering
• Automatisk shot-tracking
• Indtast hvor langt du slår med hvert jern og kølle, og få anbefalet køllevalg ude på banen
GLFR har ligeledes et kommunikationsmodul, som automatisk synkroniserer med vores hjemmeside og vores sociale medier.
Vi vil tage dette modul i brug i løbet af foråret, så alle informationer fra klubben også kommer via GLFR-app’en.
Kommunikationsmodulet vil bl.a. blive brugt af greenkeeperne, så de hurtigt kan kommunikere evt. baneinfo direkte ud til os.
Du kan se mere om GLFR her
Og her kan du helte app’en til både Apple- og Android-telefoner

Indvielse af udslagshus
Vores flotte nye udslagshus er nu taget i brug, men vi mangler den officielle indvielse. Denne har vi besluttet at afholde
lørdag den 22. maj kl. 11.00, og yderligere informationer kommer i starten af næste uge.
MEN, sæt kryds i kalenderen denne dag, da der efter indvielsen vil blive afholdt en match for klubbens medlemmer. Mere info
følger meget snart.

Info fra greenkeeperne
På vegne af chefgreenkeeper, Mads Høgh, har vi følgende informationer:
• De ekstra skraldespande, der er indkøbt til banen, vil blive sat op i denne uge
• De nye Divot-flasker med sand er taget i brug, og der er stor ros fra Mads´ side. Der bliver flittigt hældt sand i turfhuller
		 osv., og det virker efter hensigten
• Der er ved at bliver fremstillet nogle stativer, hvor man kan aflevere Divot-flaskerne. Stativet bliver opstillet ved
		 lockerrummet, og indtil stativet er klar, vil der blive opstillet en balje, hvor flaskerne kan afleveres.
• Pga. nattefrost har der manglet vand i boldvaskerne. Det skulle nu ikke længere være et problem, og der vil fremover
være vand i disse.

Cafedriften
Vores nye cafebestyrer, Jacob, er kommet godt i gang i cafeen, og han takker for den gode modtagelse, han har fået.
Da Jacob har baggrund og erfaring som tjener og ikke som kok, er det en del af det fremtidige koncept for cafeen, at vi, i større
omfang end tidligere, vil få mad leveret udefra.
Der arbejdes på at lave en aftale med en ekstern leverandør til de lidt større arrangementer, og endvidere få opdateret menukortet, som udarbejdes sammen med vores eksterne leverandør.
I et samarbejde mellem Jacob og vores eksterne leverandører er der derfor ved at blive udarbejdet et koncept, som skal sikre en
ensartet og god kvalitet i cafeen - uanset om det er i dagligdagen, ved bespisning af sections eller ved større arrangementer.
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