Nytt fra styret i Vestfold GK
Styret i Vestfold GK avholdt styremøte 20. august . Her er et utdrag av saker som
ble behandlet på møtet.
Økonomi: Så langt ser det ut for at klubben ligger på et minus NOK 305 000 i
forhold til årsbudsjettet. Greenfeeinntektene er overraskende god. Bare i juli
måned var inntektene over NOK 560 000. Klubben når trolig de budsjetterte
greenfeeinntektene tross sen start på sesongen etter store skader i vinter.
Ros til Banemannskapene: Styreleder ga Oddbjørn og mannskapene på Bane
stor honnør for hvordan banen er reparert og vedlikeholdt etter vinterens store
skader. Innsatsen og iveren til å holde banen i god stand, ligger langt over det
man normalt kan forvente av sine ansatte.
Sigmund i pensjon: Greenkeeper Sigmund Myrvang går av med pensjon i løpet
av høsten. Styret takker Sigmund for imponerende innsats for klubben i en
årrekke.
Vestfold GK er allerede i denne uken i kontakt og forhandlinger med en
mekaniker og reparatør for eventuelt engasjement for klubben.
Samarbeid NGF og Vestfold GK: Vestfold GK har tatt initiativ til etablering av
felles golftrener for barn og unge i Vestfold. Klubben vår sendte et brev til NGF
og gjennomførte et møte med generalsekretær Tor Anders Hanssen. Forbundet
var meget positiv til VGKs initiativ og har nå invitert alle klubbene til et felles
møte i VGKs lokaler andre uken i september. Alle klubbene har utvist interesse
for møtet.
Tilbud til hørselssvekkede: Det er stor interesse for golfsporten blant døve og
hørselssvekkede. Derfor har Vestfold GK allerede igangsatt et Veien til Golf-kurs
for hørselssvekkede. VTG-kurset finner sted 6. og 7. oktober.
Gratis spill ut sesongen: Styret i VGK har vedtatt at nye medlemmer som
forplikter seg til fullt medlemskap i 2019-sesongen, skal fra nå av få spille gratis
ut sesongen.
Rekruttering: Vestfold GK har i sommer inngått et samarbeid med distriktets
eiendomsmeglere. Sammen med alle prospekter til alle nye boliger i vårt
naboskap, er det vedlagt en hilsen og presentasjon av Vestfold GK. Vi ønsker alle
nye beboere i distriktet velkommen til godt naboskap med klubben. Vi gir
samtidig tilbud til hele familien. Vi håper hilsenen bidrar til økt rekruttering.
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