Kære medlem,
Julebelysningen er tændt i Hjørrings gader og der er lige godt en måned til juleaften.
Men inden da er der lige lidt aktiviteter, som der skal gøres opmærksom på:
På fredag, den 24. november er der ”Black Friday”. Så slå et smut forbi Alvah og gør en god handel,
det kunne være at julegaven allerede skal på plads nu! Se annoncen på næste side.
Dagen efter, lørdag den 25. november kl. 9.00 har vi sæsonslutdag. Vi mødes i foyeren og går ud /
ind og arbejder en 3 timer inden vi mødes til suppe i Golf Cafeen kl. 12.00. Vi skal have ryddet op i
den gamle greenkeepergård, så vi kan få lavet nogle vintertræningsfaciliteter, der skal sikkert
beskæres nogle ting osv. Så HUSK at skrive dig på tilmeldingssedlen i foyeren, så vi kan finde
opgaver til alle og beregne hvor mange liter suppe der skal på bordet.
Mandag, den 4. december kl. 19.00 er der JULEBANKO i Golf Cafèen. Så mød op til en hyggelig
aften og se om du kan få nogle af de fine præmier med hjem.
Efter jul kommer påske, meeeen inden da kommer der også en nytårsaften. Hvis du ikke helt kan
finde ud af hvad der skal spises den dag, så har Jens og Pernille tænkt på det. Som noget nyt i Golf
Cafeen er der mulighed for at få nytårsmenuen herfra – se sidste side.
Der kommer en lille julehilsen i december med sidste nyt om (vinter)banen, ferie og åbningstider.
Med venlig hilsen
Hjørring Golfklub
Banen
Følg banestatus på hjemmesiden eller facebook. Husk at når der er rimfrost, så er banen lukket indtil dette
er smeltet væk. Græsset er skrøbeligt i øjeblikket, da det endnu ikke er gået i ”vinterdvale”.

Generalforsamling 2018
Husk at der er generalforsamling, tirsdag, den 27. februar 2018. Der kommer mere information ud om dette ultimo
januar – primo februar.

Bemærk også fra klubbens vedtægter:




Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelse skal ske skriftlig (brug evt. info@hjoerringgolf.dk) til
sekretariatet senest 1. februar i kontingent året (= 1. februar 2018) til udmeldelse pr. 31. marts for hvilket
kontingent år det udtrædende medlem betaler fuldt kontingent.
Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt
til bestyrelsen senest 31. december året før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen
skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

