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Generalforsamling Den 8. marts blev der afholdt generalforsamling i Mariagerfjord Golf A/S og 
Mariagerfjord Golfklub. Klubbens bestyrelse har efterfølgende konstitueret sig, 
og detaljer om bestyrelse, udvalg m.m. vil blive lagt på hjemmesiden den 
kommende uge. 

Fra sekretariatet • Om bestilling af Pink Cup polo shirts. 

• Om Golfhæftet (se også www.golfhaftet.dk). 

• Om medlemsmødet den 4. april. 

• Restauranten vil være tæt booket i den kommende periode, ikke mindst af 
konfirmationer, og i nogle tilfælde vil players’ lounge også være optaget.  
På sådanne dage stilles mødelokalet til rådighed som ”hul nr. 19”. 

Klubber i klubben Generelt: Information, matchkalender m.m. vedrørende Klubber i klubben 
findes på hjemmesiden (under faneblad ”Klubben”). 

Mandagsklubben havde sæsonstart den 26. marts med efterfølgende spil i 
godt vejr til vintergreens. Første ”rigtige” spilledag bliver 9. april. Årets første 
udflugt går til Tange Sø Golfklub den 7. maj. Tilmelding er åben i Golfbox. 

Morgenpigerne: Eventuelle meddelelser kan ses på opslagstavlen i kælderen. 

Skovspætterne måtte på grund af vejret aflyse sæsonstarten den 22. marts. 
Der håbes på forår, varme og høj sol den 5. april. 

Begynder- og 
hverveudvalg 
 

Nye medlemmer: 
Opstart tirsdag den 10. april kl. 16:30 og herefter de efterfølgende tirsdage 
samme tidspunkt. Der er lavet en folder "Vejen til Golfkørekort", som kommer 
til at ligge i sekretariatet til udlevering. 

Klub 36: 
Ligeledes opstart tirsdag den 10. april kl. 16:30.  
Der udsendes mail fra sekretariatet til alle med hcp. 36 og derover. 

Ældresagen:  
På foranledning af og med hjælp fra DGU er der indgået en overordnet 
samarbejdsaftale med Ældresagen, hvor Ældresagens medlemmer har fået 
golf-tilbud med spil i MFGK hver torsdag fra kl. 09 til kl. 12 med efterfølgende 
socialt samvær i perioden fra den 26. april til den 28. juni. 
Første golf-prøvedag er torsdag den 26. april kl. 09:00. 
Spil foregår på Par 3 - banen. 
Folder blev udfærdiget efter koncept fra DGU og udleveret på Ældresagens 
årsmøder i Mariager den 9/3 og Hadsund den 10/3. 
Folderen vil blive udleveret til MFGK's medlemmer til medlemsmødet, til 
Åbningsmatchen samt vil ligge i sekretariatet til udlevering. 
Der vil også blive udsendt pressemeddelelse om samarbejdet med Ældresagen 
til lokalaviserne. 

https://drive.google.com/open?id=1zp0NgLM2y0lVlQEWYRFXfdEOAWzgh7qF
https://drive.google.com/open?id=1si1fMB4IKCr38Dap27IqOm1fXppbYkz5
http://www.golfhaftet.dk/
https://drive.google.com/open?id=1Mqi41Al1U_JRPCBrIY53oQ_RnjG4GwPV
https://mfgk.dk/klubben.aspx


Golfens Dag: 
Golfens Dag er søndag den 22. april kl. 10-12. 
Der udsendes pr. mail til alle medlemmer en folder, som kan bruges til at 
invitere nabo, familie, ven, veninde, kolleger og alle andre til Golfens Dag.  
Folderen vil ligeledes blive udleveret til medlemsmødet, til Åbningsmatchen 
samt vil ligge i sekretariatet til udlevering. 
Der vil også blive udsendt pressemeddelelse til lokalaviserne. 

Matchudvalg Årets matchkalender kan findes på hjemmesiden under faneblad ”Banen”. 
Åbningsmatchen afvikles den 7. april, sponsoreret af Sparekassen Vendsyssel. 

Hulspils-cup 2018 er skudt i gang med 48 deltagere. Resultater og stillinger vil 
ikke længere kunne ses på opslagstavlen i kælderen, men kun på hjemmesiden 
(samme sted som Klubber i klubben). 

Juniorer Sæsonopstart den 4/4 kl. 17:00 – med efterfølgende forældremøde kl. 18:30. 
Vi træner hver onsdag kl. 17:00-18:30 og vil, som noget nyt i år, også træne 
lørdag formiddag. 

Til den nye lørdags-aktivitet har vi brug for nogle ’onkler og tanter’, som et par 
gange i løbet af sæsonen kan afse tid til at gå med rundt på stor og lille bane, 
og samtidig få en god snak om golfens gentleman-regler. 

Der vil også være andre hyggelige opgaver til klubbens ’onkler og tanter’ – 
nærmere info hos Jens Peter. 

Divisions-/ 
turneringsudvalg 
 

I hård konkurrence med sibirisk kulde har 5. division og kvalifikationsrækken 
indledt træning hver tirsdag kl. 17. Der er aftalt træningsmatcher med Randers 
Fjord Golfklub lørdag den 21. april. John Jørgensen har meldt sig som 
holdkaptajn på 5. division, så nu mangler vi blot venlig sjæl til 
kvalifikationsrækken til at håndtere det praktiske omkring afvikling af 
turneringskampe. Interesserede bedes melde sig til Jens Peter.  

MFGK Tour starter op onsdag den 18. april (hveranden onsdag) - åben 
turnering for alle u/HCP 14 med tilmelding i Golfbox. 

Regionsgolf: Anton mangler spillere og har udsendt dette nødråb. 

Nyt fra Pro’en Golfskoler afholdes torsdag den 29/3 (grundsving og slag med køller) og 
søndag den 8/4 (det korte spil). Mødetid kl. 9:00. Pris: 399,- pr. gang. 
Tilmelding på Golfbox eller mobil 40 93 52 93. 

Der vil ligeledes blive afholdt ugentlige fællestræninger, hvor alle er velkomne. 
Kik på opslagstavlen eller i vinduet ind til shoppen. 

Vigtige datoer i 

APRIL 

4/4 

7/4 

22/4 

Medlemsmøde. 

Åbningsmatch. Deadline for tilmelding er 5/4 kl. 17:00. 

Golfens dag.  

 

https://mfgk.dk/banen/matchkalender-2018.aspx
https://drive.google.com/open?id=1uOaGB0TIbHrymE-bDqxAX939yikBitsG

