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Kontingentopkrævning
Det er nu ved at være tid til, at vi igen skal udsende kontingentopkrævninger for
2019.
Så hvis du vil ændre dit medlemskab, stoppe med at have et bagskab eller helt
melde dig ud af klubben (hvilket vi ikke håber), så er det ved at være tid til at
skrive til kontoret omkring dette. Du kan sende en mail til kontoret
på kontor@sebbergolf.dk
Kontingentopkrævningerne vil blive udsendt omkring d. 10. december 2018 til
den mailkonto, som står i Golfbox under min forside – ret profil
Hvis denne mailadresse ikke er korrekt, så kan du selv rette den her.

Julegaveidéer
Giv en, du kender, et prøvemedlemskab i 2 mdr. inkl. golfkørekort og spil på
den lille bane i 2 mdr. for kun 500 kr.
Køb et gavekort til shoppen på 600 kr. – betal kun 500 kr.
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BILLIGUGE i uge 51 -
lørdag 8. dec. -
søndag 16. dec.
Disse otte dage er der
20 % på alt i shoppen
undtagen elvogne. Der
er også 20 % på i
forvejen nedsat tøj, så
der er virkelig
mulighed for at gør sig
et godt kup! 
Der er åbent alle dage
kl.10-14, endvidere
efter aftale.

Buy Now

Hole-in-one klubben
Lene Krath - bistået af
Jørgen Nielsen og
Povl Munk
Christensen står nu for
klubben. Det beløb,
der indsamles via
kontingentet deles i to,
hvoraf den ene del går
til den eller de, der har
lavet hole-in-one i
løbet af året - og er
medlem af denne klub.
Den anden del går til
klubbens
ungdomsarbejde.

Buy Now

Om regelændringer
8. januar inviteres
forskellige udvalg og
repræsentanter for
klubber i klubben til
gennemgang af
regelændringerne.
16. januar og 24.
januar inviteres alle
medlemmer med
samme formål.
Der bliver endvidere
tre dage i februar, hvis
der er behov for det.

Buy Now
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