17.juni 2022

Formanden har ordet.......
Det er godt 3 måneder siden jeg blev valgt som formand for vores klub. Det er en god
positiv oplevelse at stå i spidsen for en klub, som summer af så meget aktivitet alle ugens
dage.
Klubber i klubben startede alle sæsonen i begyndelsen af april. Sirenerne mødes vanligt
om mandagen, der spilles match hver tirsdag og Kaninerne mødes onsdag eftermiddag.
Torsdag er herrernes dag og fredag spilles parmatch.
Turneringsudvalget har afviklet 4 traditionsrige match godt støttet af vores gode faste
sponsorer.
Vi har afholdt golfens dag og åbent hus samt afviklet en afdeling af Fynske Golf Veteraner,
hvor 71 spillere deltog.
Pink Cup blev spillet Kr. Himmelfartsdag og der blev indsamlet godt 10.000 kr. til Kræftens
bekæmpelse. Arrangeret af Sirenerne og Torsdagsherrerne.
Vi er selvfølgelig repræsenteret med spillere til Regionsgolf og vores begyndere er aktive i
den Fynske Kaninturnering, den 12.juni blev der spillet på hjemmebane. Og så har vi gang
i Firma-Golf.
Husudvalget har sørget for forårsrengøringen af klubhuset og også udenoms arealerne
får løbende en omgang
Baneservice er at finde i klubhuset hver dag, hvor gæster udefra kan få svar på
eventuelle spørgsmål, måske handle lidt i shoppen eller bare snuppe en hyggesnak.
Baneservice sørger desuden for, at skraldespandene på banen tømmes, tee- steder får
sand med græsfrø i turfhuller og samtidig holdes øje med, at spillet på banen glider.
Banen står flot takke være en stor indsats fra vores dygtige greenkeepere. Vi havde lidt
udfordringer med kragerne, som hakkede et par af vores greens i stykker, (bl.a. green hul
3) men de ødelagte greens er ved at være klar igen, for at undgå dette i fremtiden sættes
der 100 fuglekasser op i samarbejde med Ørstedskolen efter sommerferien. Vi har fået
etableret vandingsanlæg, tidsstyret, hvilket et par spillere oplevede for nyligt, hvor der
pludselig kom det man kan kalde en meget lokal byge! Tidsstyringen er nu ændret.
Greenfee gæsterne roser banen.
Højt aktivitetsniveau i klubben kan kun ske, fordi klubben har rigtig mange frivillige . Vi
kan sagtens bruge flere hænder, både til at være med til at løfte en enkelt opgave eller
opgaver som løber over en periode eks. baneservice. Meld dig under fanerne på mail
info@langelands-golf.dk.

Uge 26 – billiguge (læs mere på hjemmesiden) skal meget gerne være starten på en
aktiv sommer med besøg af rigtig mange greenfee gæster. Uge 26 er ugen op til det store
Landsstævne i Svendborg og hvor der bl.a. skal spilles golf på Svendborg banen, hvor jeg
også deltager. Kurt er ansvarlig for trafikregulering med videre, så vi må undværes i de
dage.
Men udsigten til en aktiv sommer – husk at bestille tid i Golfbox til hjælp for gæsterne og
ikke mindst klubben.
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen afholdt 3 ordinære møder. Debatten har på
alle møder været god og konstruktiv. Klubbens økonomi er sund. Budgettet holder.
Medlemstallet i klubben er uændret 225 senior, 85 LD og få juniorer. Flex2 medlemstallet
stiger stadigt til nu ca. 850.
Sommeren banker på. Jeg vil ønske alle en rigtig god sommer med masser af golfspil!

Tak til alle for godt samarbejde.
Jan Ole

