Rømø d. 6 november 2018

Kære medlem

Klubben har i samarbejde med baneejer besluttet at køre en kampagne for at hverve nye medlemmer.
Vi andre bliver jo ikke yngre og det sammenholdt med at vi gerne vil være en lidt større flok, der deltager i
vores daglige liv, har været bevæggrundene.
Vi har i 2018 forsøgt at gøre banen endnu mere tilgængelig. Der er fjernet rough som kunne være til
irritation, og i år er det første gang hvor der virkelig er gjort en indsats for at holde dunhamre m.m. nede,
hvor fairway krydser grøfter. Især det sidste har gjort at mistede bolde er blevet voldsomt reduceret.
Dette har, sammenholdt med at vi har fået standarden på greens løftet betydeligt, gjort at vi har et bedre
anlæg der også er nemmere at gå til. Det håber vi kan være med til, at der er nogle golfspillere der kunne få
lyst til at tegne et medlemskab hos os.
Der vil derfor blive udbudt et fuldt medlemskab til kr. 2.050,00 pr år. (binding 2 år) og du betaler for 2 år
ved indmeldelse. Du må bruge alle faciliteter undtagen wellness faciliteter der stadig er for fuldgyldige
ordinære medlemmer.
Ved samme lejlighed er det besluttet at nedsætte longdistance medlemskabet fremover så kontingentet her
bliver kr. 2.000,00.
For dem hvor 9 hullers banen er tilstrækkelig tilbydes et medlemskab på kr. 895,00. Medlemskabet her
kræver ikke DGU kort og dette er heller ikke inkluderet.
Vi håber at i vil hjælpe med at udbrede de nye tilbud og som en tak for hjælpen vil der være kr. 500,00
til den som skaffer et nyt fuldgyldigt medlem til Rømø golf Links.
Greenfee er nu kr. 200,00 og er gældende fra d. 1 november til 31 marts. Prisen gælder for alle såvel gæster
som medlem med gæster.
Spiller du golf i vinterhalvåret skal du vide at der er faste spilletider onsdag kl 12.00 og søndag kl 10.00.
Der er ingen turnering, men vi spiller stableford, hulspil og hvad vi ellers finder på.
Jeg håber at vi ses.
Venlig hilsen
Jens Jørgen Schmidt
formand

