
Nyhedsbrev MS - 15.maj.2020. 

Hej derude!


Tingene ser ud til at lysne mere og mere for vores dejlige sport! Det betyder, at fra 
på torsdag d.21.maj indleveres normale scorekort i kassen ved computerne eller i 
caféen. Så ingen emails til mensodder@gmail.com . Det er også muligt at taste 
jeres scores ind i GolfBox på computerne efter jeres runde, samt nok ikke mindst: 
at kunne få en øl i Café Aakjær efter en god score, støt Henriette, hun har brug for 
det! 


Eclectic vil også starte, mappen vil ligge i matchlederrummet eller i caféen.


Vi har i bestyrelsen besluttet, at det kun er de 8 bedste scores, der tæller til 
kvalifikationen til Tøjeksperten Masters, da vi jo er gået glip af nogle runder i april.


Hulspilsturneringen ser ud til at være godt igang - dejligt! Planen kommer op i 
omklædningsrummet i næste uge, skriv både resultaterne der, og send dem 
ligeledes til jonas@kjeldahl.dk 


Da vi endnu ikke må have gunstarter, så er vores bymatch mod Juelsminde d.28/5 
selvfølgelig aflyst. MEN… vi vil gerne gøre det lidt ekstra hyggeligt/særligt denne 
dag. De spillere, der d.28/maj går ud fra kl.14.00 og frem, kan, når de turner efter 9 
huller, gå forbi Café Aakjær. Her vil man kunne få en kop kaffe/te, samt en bolle 
med ost/pålæg og kage på MS´s regning! De spillere, som går ud morgen eller 
formiddag, er velkomne til at komme forbi efter kl.15.30 og få det samme. Jeg har 
en tid kl.14.28, og efter min runde, ca.kl.18.30-19.00, så sidder jeg i klubhuset 
indtil de sidste er kommet ind. Her vil det være muligt at få sin præmie/gavekort fra 
de første 4 spillerunder udleveret. Man kan også lave aftaler med andre om 
afhentning af vundne gavekort.


Ingen gunstarter betyder selvfølgelig også, at det ikke er det samme produkt, som 
vores sponsorer får. Det kan vi selvfølgelig kun beklage, men ikke gøre ret meget 
ved.  Vi håber, at I fortsat vil støtte os. Men lige netop i disse tider, kære 
medlemmer, støt vores sponsorer!


Vi har sagt ja til at klubben kan få vores torsdag d.18.juni indtil kl.14.00. til en 
Company-day. Dejlige penge i kassen til klubben. Derfor kan I denne dag kun spille 
fra kl.14.00, så kom ud af røret og få booket tider, når de bliver åbnet 14 dage før.


Det var alt for denne gang, følg stadig med på hjemmesiden og i Facebook-
gruppen.


Mange golfhilsner

Bestyrelsen/Frank
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