Nyhedsbrev uge 26
Sorø Golfklub bliver herre i eget hus.
På den ekstraordinære generalforsamling, der blev gennemført søndag d. 25. juni 2017 kl. 16 i klubhuset,
blev det enstemmigt vedtaget, at Sorø Golfklub d. 1. juli 2017 overtager ejerskabet af banen og klubhuset
m.v. fra selskabet Sorø Golfbane A/S.
Overtagelsen sker som led i en langsigtet plan, som medfører, at Sorø Golfklub således bliver herre i eget
hus samtidig med, at den betyder en reduktion af udgifterne for Sorø Golfklub i omegnen af kr. 300.000,pr. år.
Det var en enig bestyrelse, der fremlagde forslaget, og det var en enstemmig generalforsamling med 148
stemmer der vedtog forslaget (107 fremmødte plus 41 fuldmagter).
Bestyrelsen takker alle for det meget store fremmøde og opbakningen til overtagelsen.
Sponsorer.
Klubben har fået en ny sponsor siden sidste nyhedsbrev.
Lyshøjgård v/Niels Pedersen, gul tee hul 8.
Følgende sponsorer har forlænget kontrakten med klubben.
HB Pharma v/Henrik Bulskov rød tee hul 3.
Peugeot Slagelse/Ringsted v/Brian Madsen gul tee hul 9.
Winthers Autolak v/Per Otto Winther gul tee hul 5.
Sorø Autoimport v/Mogens Jensen hul 1 par 3 banen.
BL Lakering v/Boye Larsen lågene på skraldespandene på banen.
Klubturneringer.
Nyt tiltag i Sorø Golfklub, Festweekend i dagene den 14., 15. & 16. juli, gunstart alle dage.
14. juli kl. 08.00 Festweekend greensome, sponsor Caddie Golf.
15. juli kl. 08.00 Festweekend foursome, sponsorer BL Lakering, B&O Sorø & Frisør Acapella.
16. juli kl. 08.00 Festweekend turnering for 4-mandshold, sponsor Øregangen.
Tilmelding i golfbox eller i Golfshoppen. Turneringsbetingelser kan findes i golfbox under turneringer.
Hver dag ved præmieoverrækkelse vil Restaurant Teestedet tænde op i grillen.
Stor grillbuffet kan købes alle dage til kr. 75.-.
Den 14. & 15. juli vil Steffen Høyer afholde forskellige sjove konkurrencer på træningsområdet fra kl.
13.00. Alle deltagere/medlemmer er velkomne til at deltage.
Dameklubben afholder ”støt bryster matchen” fredag den 7. juli kl. 15.00, spilleform greensome.
Alle klubbens damer og herrer kan deltage i matchen. Tilmelding i golfbox senest den 5. juli.
Information.
Suset er udkommet, bladet kan afhentes i klubhuset, tag meget gerne ekstra blade med og del dem ud
til familie, venner, naboer eller kolleger.
I Golfavisens juni udgave har bladet en banebeskrivelse af Sorø Golfbane, avisen kan afhentes i
klubhuset.
DGI afholder golfskole i Sorø i dagene den 3. til 5. juli sammen med Steffen Høyer.

I dagene den 23. til 25. juli vil greenfee være nedsat til kr. 100.- for alle gæster.
Restaurant Teestedet og Golfshoppen har også tilbudspriser til kr. 100.- i de tre dage.
I samme periode bringer TV2 Øst, serien ”Det bedste fra vores region” hvor de besøger kommuner i
region og sender live. TV2 Øst har været forbi for at lave de forberedende optagelser i Sorø Golfklub, så
der er en god mulighed for at de kommer forbi klubben en af de tre dage.
Klubben har fået to nye uglekasser, som er skænket af Byens Tag & Facade.
Klubben kunne godt bruge 50-100 stærekasser. Hvis nogle har kendskab til f. eks. en produktionsskole
eller lign. der har mulighed for at bygge dem og gerne uden de store omkostninger for klubben, kan
man henvende sig på kontoret/Golfshoppen.
Banen.
Der er kørt nyt sand ud i alle greenbunkers i uge 25, samt i de fairwaybunkers der er mest benyttede
af golfspiller på en runde.

