Ombygning af bagladen med fokus på optimering og indretning med flere store skabe
Kære medlemmer
I sidste uge fik I en mail vedr. tømning af jeres bagskabe.
En af årsagerne til at vi har valgt at gennemføre projektet, er at der pt. knap 100 små skabe der ikke er
udlejet. Da vi samtidig har en venteliste på store skabe, vælger vi at fjerne de små ledige skabe og gøre
plads til flere store skabe. På den måde kan vi tilfredsstille flere af vores medlemmer, der står og gerne vil
leje et stort skab.
Alle medlemmer får selvfølgelig samme type skab, som de er registreret med. De medlemmer der har et
skab i bunden, vil således få tildelt et tilsvarende skab ved jorden.
Vi vil samtidig få lavet nyt nummersystem, så det bliver nemmere for os i hverdag at navigere rundt ovre i
bagladen. Der vil ligeledes blive købt nye låse, der bliver sat på de ”ikke” udlejede bagskabe. Der er flere
der har flyttet deres ting over i andre skabe eller taget ledige skab i brug, uden vores viden. Vi håber på at
tiltaget, sammen med det nye nummersystem, vil gøre det nemmere at styre udlejningen af bagskabene
fremover.
Nu vi var i gang, har vi kigget på en mere optimal opstilling af skabe, der vil give plads til det ønskede antal.
Det har åbnet muligheden for at etablere et Indoor Center med simulator golf m.m. i det bagerste rum. Det
bagerste rum, der er isoleret, har tidligere været brugt til vintertræning og passer til indretning af to
golfsimulatorer.

Vi beklager selvfølgelig ulejligheden, men har valgt at prioritere dette projekt, da vi med omrokeringen af
skabene har mulighed for at udleje flere store skabe, og samtidig får vi muligheden for at indrette et
lækkert Indoor Center. Simulator golf er i en rivende udvikling, og vi tror på at det rette koncept vil skabe
mange nye muligheder for medlemmerne af Mollerup Golf Club.
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