
Nyhedsbrev maj 2020


Fra på mandag bliver det igen muligt at printe scorekort og indtaste scoren i Golfbox på 
skærmene i klubhuset. Husk at spritte af før og efter. Derfor skal I ikke længere sende scorekort til 
Jette. I taster selv ind i Golfbox efter runden og det underskrevne scorekort ligges i Fuglekassen 
inden 21:30. Eclectic mappen vil også være at finde ved skærmene.


Vi kan stadig ikke holde gunstart/månedsafslutning, så vi har ændret turnineringsplanen og indlagt 
lidt mere Svensk slagspil og Puttekonkurrencer. Se turneringsplan på LS hjemmesiden. På tirsdag 
d. 19. maj spiller vi Svensk slagspil.


Udflugt til Mariagerfjord d. 4. juli, satser vi stærkt på bliver som planlagt. Der er bindende 
tilmeldingsfrist på Golfbox d. 6 juni og 350,- kr indbetales på LS konto. Bliver turen aflyst 
tilbagebetales pengene selvfølgelig. Vi har brug for at vide hvormange der vil deltage. Så bare få 
jer meldt til, så udflugtsudvalget kan komme igang med at planlægge dagen.


Hulspilsplan, proportioner og omregningstabel ligger på hjemmesiden, så få aftalt tider for 
matchene. Har du brug for at finde et telefonnummer på din modstander skal du logge dig ind på 
hjemmesiden. Se hvordan under Info fanen.


Vi har i bestyrelsen oprettet en Facebook gruppe ¨Lady Section, Odder¨, som kun er for 
medlemmer af Ladies Section. Det skal ses som et supplement til hjemmesiden. Her kan man bla. 
ligge billeder fra dagens turnering ind eller dele en dejlig historie fra banen. Fra bestyrelsens side 
vil vi  ligge reklamespots ind fra LS sponsorer, dele info eller give hurtige beskeder. Vi vil ikke 
komme med vigtige nyheder som ikke også kan findes på hjemmesiden eller være sendt ud som 
et nyhedsbrev. Så alle jer der er på Facebook - Find gruppen Lady Section, Odder og anmod om 
medlemsskab.


Husk at Henriette åbner Caféen på mandag og der igen vil blive mulighed for at hygge med en bid 
mad efter runden.


Vi glæder os meget til at vi kan mødes i en ordentlig Gunstart, men indtil da må vi stadig ses på 
afstand.

På vegne af bestyrelsen

Nana



