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Tilbud om vintergolf 1.11. 2019 -
31.3.2020
På vores skønne bane spilles der som udgangspunkt til sommergreens
hele vinteren!
Nu er det muligt at få et VINTERMEDLEMSSKAB fra 1. november og
indtil 31. marts for 1200 kr. med adgang til 18-hullers banen og
Pay&Play banen. Der er overdækkede pladser på Driving Range og fri
brug af træningsbolde. Så kender du nogen, der vil have glæde af det
gode tilbud, så giv det endelig videre til vedkommende - eller brug det
selv 

😊

.
Man kan få mere at vide og/eller tilmelde sig på 22 10 45 00 eller
kontor@sebbergolf.dk

Medlemsmøde 12. november kl. 19
På medlemsmødet er der på nuværende tidspunkt følgende punkter på
programmet:

Ønske om flere frivillige
Rekruttering af medlemmer
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Økonomi - herunder kontingent for 2020
Banestatus
Golfspilleren i centrum

Hvis der er flere punkter, I gerne vil have taget med, bedes I sende
dem til kontor@sebbergolf.dk - eller aflevere dem ved kontoret senest
1. november.

Status på pengegaver til klubben
Som I allerede ved, har vi mulighed for at få en del af klubbens
momsindbetaling retur ved indbetaling af gave på 200 kr. fra min. 100
medlemmer. Vi har allerede nu fået indbetalinger fra 40 personer, og
håber at nå målet, inden fristen udløber sidst på året. Vi afventer stadig
tilbagemelding om retur af indbetalt moms fra 2018.
I år offentliggør vi ikke navne på de personer, der har indbetalt, men
der vil blive en opfølgning på status i klubhuset, så alle kan følge med i,
hvor langt vi er med projektet.

Nyansættelse
Tina Koldkjær fra Koldkjær Regnskabsassistance er ansat fra 1.
oktober til at varetage klubbens regnskaber.
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