Nyhedsbrev april 2020
_______________________________________________________________________________________
Kære Tirsdagspiger
Det føles som rigtig længe siden, at vi har set hinanden sidst.
Coronakrisen har vendt verden på hovedet, og det er også gået ud over vores golfsæson. Som det hele ser
ud lige nu, er det vist et ”luksusproblem”. Vi finder løsninger på dette, når vi ved hvordan det hele udvikler
sig.
Banen er nu åbnet, dog under reducerede forhold. Vi har sikkert alle ventet med længsel, så det er absolut
bedre end ingenting. Bestyrelsen har sendt opdateringer og betingelser ud for en forsigtig åbning af banen i
takt med udviklingen.
Tilmelding til sæsonen 2020
Vi ved p.t. ikke hvornår og hvordan vi kommer i gang med Tirsdagspigernes sæson. Vi afventer DGU og
klubbens udmeldinger og følger naturligvis deres anvisninger. Regeringen har forlænget forbuddet mod
større forsamlinger indtil udgangen af august. Vi følger udviklingen henover sommeren og ser hvad der
sker. Der er nogle medlemmer, der har tilmeldt sig og betalt for hele sæsonen. I kommer naturligvis ikke til
at betale for hele sæsonen. Bestyrelsen er i dialog og I hører nærmere snarest muligt.
Hulspilsturnering 2020
Den bliver ikke gennemført som tidligere. Måske finder vi en anden ”mindre” sideløbende turnering, når vi
ved hvornår vi kommer i gang igen. Det samme gælder ”Drømmerunden”.
Weekendturen 22. -23. august 2020.
Den er planlagt og klar til offentliggørelse. Men om golfklubberne åbner for gæstespillere og om kroer og
hoteller finder muligheder for at åbne for gæster, ja – det ved vi af gode grunde ikke noget om.
Skift af spilledag fra tirsdag til onsdag.
Klubbens bestyrelse har drøftet ovennævnte med relevante og involverede parter. Coronakrisen har fyldt
meget, herunder også mødeforbud, så processen har været på ”standby”. Vi arbejder videre hermed og
håber vi få en afklaring inden så længe.
Det bliver dejligt, når vi får en normal hverdag igen. Den tror jeg de fleste af os savner.
Rigtig god påske til dig og dine.

Pas på jer selv og hinanden.
På bestyrelsens vegne
Lone Borup
Formand

