Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 5 2020, från Torrekulla Golfklubb

Information från Torrekulla
Golfklubb
Medlemskommittén informerar
Vi upprepar förra årets succé med städdagar på klubben.
Det som händer runt omkring oss i världen påverkar naturligtvis om vi
kan och får lov att genomföra detta eller inte, men vi planerar i alla fall
att genomföra vår städdag. Lördag den 4 april är det dags vi håller
på mellan 10:00-ca 14:00 därefter grillar korv m.m.
Vi kommer att städa i och runt klubbhuset, dra ihop ris ute på banan och
om det är möjligt eldar vi upp rishögarna.
Tag gärna med egna redskap, då vi inte har så att det räcker till alla.
Förhoppningsvis blir vi ju ganska många.
För att vi skall kunna planera med fika och grillkorv m.m. vill vi att du
Anmäler om du kan delta och vad du kan ta med för redskap.
Anmälan görs till info@torrekullagk.se Vi behöver ha ditt telefonnummer
också i anmälan ifal vi behöver ringa till dig.
Hoppas att vi ses den 4 april.
Medlemskommittén

Styrelsen informerar
Det är hög tid att betala sin årsavgift. Vi ber Dig som vet att du ännu
inte betalat din årsavgift att göra detta SNARAST!
Betala till BankGiro 5501-4591 ange ditt golf ID som referens.
Hur mycket skall du betala? På vår hemsida www.torrekullagk.se finner
du vad varje medlemskap kostar.
Du som är Alliansmedlem och vill uppgradera ditt medlemskap till Allians
Max, meddela gärna via e-post att du vill uppgradera. Avgiften för Allians
Max är 5940:-/år. Skicka e-posten till info@torrekullagk.se
Kontakta receptionen om du har frågor eller funderingar 031-795 22 36

Styrelsen

Banägaren informerar
Golfrestaurangen Till Bords har stängt och kommer inte att öppna sin
verksamhet igen. Det kommer troligtvis inte att bli någon ny
restaurangverksamhet.
Det mest troliga är att vi kommer att flytta ner klubbrummet till nedre
våningen, här kommer det att finnas möjlighet att köpa kaffe och bulle,
enklare mackor, vatten eventuellt även korv och bröd.

Vi kommer att få en ny greenkeeper, Fredrik Pedersén.
Fredrik som tidigare arbetat bland annat på Sisjö Golfklubb börjar hos
oss den 15 april.
Vi säger välkommen till Fredrik.
I övrigt kommer våra grönytearbetare Greg, Bartek ovh Thomas att
arbeta för oss även i år.

Nytt för säsongen 2020
Från måndag den 23 mars gäller tidsbokning och ordinarie greenfee.
Heldagsgreenfee 350:-.
Nytt för säsongen är att du kan köpa "klippkort" på både vagn och
golfbil. Bilar bokas som tidigare genom att ringa till receptionen.
Följande priser gäller för hyra av vagn eller golfbil

För att läsa tidigare utskickade nyhetsbrev, läs på hemsidan. Under fliken
klubben finns nyhetsbreven upplagda.

Ett nyhetsbrev är enda sättet som vi snabbt kan nå ut till samtliga medlemmar i klubben.
Håll därför koll på klubbens nyhetsbrev till dig, här kommer information som gäller alla.

Torrekulla Golfklubb Alveredsvägen 431 90 MÖLNDAL Telefon 031-795 22 36 info@torrekullagk.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt
nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

