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Ny medarbejder. 
Det er med glæde, at vi kan fortælle, at vi har ansat en ny medarbejder på kontoret. Kenneth Andersen 

starter i Tange Sø Golfklub den 1. november, så tag rigtig godt imod ham. Kenneth vil ud over kontoret også 

udfylde andre opgaver i klubben. Kenneth har spillet golf siden 1994 og har været medlem af Tange Sø 

Golfklub siden 1997. Han har arbejdet indenfor forskellige områder inden for golfens verden siden 2004, 8 

år i Hjarbæk Fjord Golfklub med shop og kontor, 8 år ved Backtee og de sidste 8 måneder i Kalø Golfklub 

som allround medarbejder, greenkeeper, cafémedarbejder samt opgaver med SoMe og marketing. Han har 

tidligere været aktivt medlem af juniorudvalget her i klubben og samtidig har han også tidligere været en 

del af eliteholdet Team Tange Elitegolf. Han har sågar været klubmester i 2002. Det aktuelle hcp. er 10,8 og 

målet er at få det ned i nærheden af 4,5 som tidligere – og så drømmer han om at gentage 

klubmesterskabet i 2022 – som en slags jubilæum  

Økonomi 
Vi er nu på den anden side af 30/9 og bestyrelsen arbejder med at færdiggøre regnskabet. Vi kan allerede 

nu sige, at resultatet er rigtig flot og noget bedre end budget. Det betyder, at vi kan forfølge vores strategi 

om en klub i økonomisk balance og fokusere på dels at afvikle vores gæld og dels at skabe plads til løbende 

udskiftning af vores aldrende maskinpark – en maskinpark, som klubben har overtaget fra A/S’et i det 

regnskabsår, vi nu er gået ind i. 

XL - samarbejde 
Vi har haft møde blandt medlemmerne i vores XL-samarbejde. Vi er enige om at fortsætte vores 

samarbejde med de 7 klubber vi er. Vi synes, at vi har et rigtig godt samarbejde og alle klubber er meget 

tilfredse med samarbejdet. Vi er også enige om at fastholde prisen for et XL-medlemskab på 900 kr. og ser 

frem til et 2022 med masser af golfspil hos hinanden. Du kan læse mere om XL-samarbejdet på vores 

hjemmeside. 

Møde med udvalgene 
…og til alle udvalg – husk vores planlægningsaften den 18. november – nærmere information følger. 

Banen lige nu 
Banen står nu i de fantastiske efterårsfarver, så skynd dig ud og nyd farverne inden vinterens frost og kulde 

sætter ind – vi ses  

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

 

 



 

Vores nye medarbejder Kenneth Andersen 


