Reminder: Vi spiller ikke længere med oplæg på banen, - husk at rette op på
greens.
Greenfee aftale med Korsør Golf Klub suspenderes.
Kære medlem,
COVID-19 og følgerne heraf har skabt en uforudsigelig situation og dermed ændret forudsætningerne
for golfklubbernes indtjening i lang tid fremover. Indtægter fra blandt andet udenlandske gæster,
Company Days og fra større indenlandske grupper forventes at være på et minimum i 2020.
På baggrund af, at økonomien udfordres, har bestyrelserne i Korsør Golf Klub og Trelleborg Golfklub
Slagelse igangsat en række tiltag, der skal være med til at afdæmpe virkningerne af Coronakrisen. I
den proces har det været naturligt at genoverveje den gældende greenfee aftale.
Klubberne er enige om, at den indgåede aftale suspenderes i 2020, hvilket betyder, at greenfee fra og
med lørdag den 25. april vil være kr. 250,-.
Det er selvfølgelig efter moden overvejelse, at vi suspenderer aftalerne for 2020, men det er
klubbernes vurdering, at vi har en pligt til i endnu højere grad at beskytte vores økonomi i den
kommende sæson. Dertil kommer, at vi håber og forventer, at mange danske golfspillere vil vælge at
blive i Danmark, når sæsonen starter og dermed øge presset på vores golfbaner. Disse spillere vil være
fuldt betalende greenfee gæster til gavn for alles økonomi, hvilket der bliver brug for efter COVID-19
krisen.
Der vil fremadrettet være en tæt dialog mellem klubberne. Vi håber på jeres forståelse for tiltaget, og
at I trods denne beslutning vil gæste Trelleborg Golf Klub. Hver en krone tæller i golfklubbernes kasse.
Med venlig hilsen
Trelleborg Golfklub Slagelse
På bestyrelsens vegne
Per Laursen
formand

Der kan nu bookes træning af forskellig art i Golfbox, - det gælder enkelt lektioner,
holdtræning, køb af værdikort m.v. Betalingsdelen skulle også gerne være på plads.
Hvis ikke betaler man i sekretariatet indtil vi får Golfbox helt på plads.

Fritspilsaftalen med Kalundborg Golfklub er nu gældende igen.

Nyt fra turneringsudvalget.

Hermed en kort status på forårets turneringer fra Turneringsudvalget.
Vi gennemfører turneringer, såfremt det kan gøres i overensstemmelse med myndighedernes
retningslinjer og DGUs anbefalinger.
I dag den 21. april giver de nye informationer fra myndighederne en vis optimisme om snarlig
afholdelse af turneringer.
Men da datoen for ændringen efter den 10. maj ikke er endelig fastsat, står vi fortsat i uvished
om hvornår vore forårsturneringer kan gennemføres.
Vi bringer information om turneringerne så snart vi har noget nyt.
Vi vover dog at erindre Jer om turneringsplanen for foråret, som den er lige nu.
Åbningsturneringen - SPONSORERET AF GOLFSHOPPEN, er flyttet til søndag den 24. maj, med
det oprindelige program.
Den 10. maj skulle vi have afholdt endnu en turnering. Den er aflyst pga. Covid-19. Den vil ikke
blive spillet på et senere tidspunkt.
9. huls turneringens 1. afdeling lørdag den 16. maj er fortsat en mulighed.
Vi håber at vi meget snart ses til en turnering her i foråret.
På vegne af turneringsudvalget
Martin Visby

