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Ny fritspilsaftale 
Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at alle fuldtidsmedlemmer i Tange Sø Golfklub fra 1. oktober i år 

kan spille Trehøje Golfklub til 0 kr. i greenfee. Denne fritspilsaftale gælder, når man booker en tid på 

GolfBox som en 2-, 3- eller 4 bold. Hvis man er en gruppe på 10 eller flere, der vil spille samme dag, så skal 

man betale 100 kr. pr. spiller i greenfee. Denne fritspilsaftale afløser vores nuværende fritspilsaftale med 

Herning, der løber året ud. 

Rejseholdet 
Alice og Sven Højgaard har igennem en årrække udgjort klubbens Rejsehold. De har nu i samråd med 

klubben besluttet, at tiden er inde til at stoppe med Rejseholdet og rejsen i år bliver den sidste. Vi vil gerne 

takke Alice og Sven for deres indsats med Rejseholdet, der har givet mange af vores medlemmer nogle 

dejlige oplevelser. 

Klubbens økonomi 
Klubbens regnskabsår er ved sin afslutning den 30. september. Bestyrelsen arbejder med budgettet for det 

kommende år og arbejder nu med at afslutte indeværende regnskabsår. Regnskabsåret ser godt ud – et 

resultat af flere ting. Der har været medlemsfremgang, fremgang på greenfee og sponsorsiden og et fortsat 

fokus på forskellige omkostninger. Vi er i gang med indkøring af et nyt økonomisystem og arbejder med en 

ny udgave af klubbens forretningsorden og forretningsplan. Vores pro Lars Davidsen stopper i klubben og vi 

er derfor også i gang med at se på nogle løsningsmodeller i forhold til det fremtidige behov i klubben. 

Med udsigt til et godt regnskabsår og det budget vi kigger ind i for den kommende sæson, har bestyrelsen 

besluttet at fastholde kontingenterne på deres nuværende priser. Vores nye kontingent for ungseniorer 

(26-34 år) bliver 3.800 kr. årligt. 

Momskompensation 
Vi har søgt momskompensation for 2020. Vi har betalt ca. 395.000 kr. i moms i 2020 og et realistisk bud vil 

være, at vi modtager kompensation på mellem 15% og 30%. Vi har endnu ikke modtaget en afklaring om 

dette, så vi venter med spænding. Klubben har modtaget nok donationer fra klubbens medlemmer igen i 

år, så vi søger også momskompensation for 2021.  

Klubben udvalg – samt turneringsaflysninger 
Alle klubbens udvalg må gerne sætte X i kalenderen torsdag den 18. november kl. 19.00. Her holder vi en 

fælles planlægningsaften for alle klubbens udvalg – nærmere information til udvalgene følger senere. 

Vi har desværre måtte aflyse 2 klubturneringer i år. Om det er coronasituationen eller andet ved vi ikke, 

men vi vil tage emnet op i bestyrelsen og på planlægningsaftenen den 18. november. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 


