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Den nye sæson 2017 åbner ca. 1. maj
Klubben vil i den nye sæson sætte mere fokus på det oprindelige formål  at
skabe interesse for golf, både i nærområdet og i Århus.
Hovedvægten vil blive på instruktion, træning på en afslappet måde og at
følge op på vore inspirerende og velbesøgte træningsarrangementer både i
klubben og i andre klubber. I Himmelbjerg Golf Club har vi tilbud om at 
deltage i klubbens regelkurser i løbet af foråret. 
Derudover afholder vi vore populære klubmatcher.

• Bestyrelsesmedlemmer.
Marienlyst Golfklub søger medlemmer, der har lyst til at deltage i klubbens 
arbejde - eventuelt som medlem af bestyrelsen. 
Arbejdet er bl.a. at hjælpe med at planlægge og deltage i arrangementer som 
• Træning med ext./egen træner. Hvis du går rundt med en Pro i maven og kunne 
tænke dig at være med til at hjælpe andre/nye medlemmer og indvie dem i 
golfsportens spændende verden hører vi meget gerne fra dig

• Besøg i andre klubber
• Medlemsmatcher
• Skabe kontakter og kendskab til Marienlyst Golfklub
• Drift af klubbens hjemmeside
• Hjælpe med til pasning af banen.

Hvis du har lyst til at hjælpe Klubben kan du kontakte os på 
info@marienlyst-golfklub.dk eller kjeld@grosen.dk eller 2628 1542

• Generalforsamling i april
Forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen i april modtages gerne,
så de kan komme med i indkaldelsen, der sendes ud i marts

• Betal kontingent nu og få dit 2017 bagmærke
Det giver dig adgang til ubegrænset spil på vores bane hele sæsonen. 
Deltagelse i vore træningsarrangementer og vore klubmatcher. 
Kontingent for 2017 er 300 kr/voksne og 100 kr/Juniorer (under 18 år).
Overføres til følgende konto: Kontonr.: 1551 - 40010416. senest 15. april.
Husk at anføre navn og medlemsnummer/mailadresse.


