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Højby, den 8. december 2018 

 

Kære  

Odsherred Golfklub vil takke for din uvurderlige støtte i 2018. 

Økonomisk set har 2018 været et positivt år. Vi har fastholdt vor med-
lemsskare og er stadigvæk tæt ved 950 medlemmer, heraf 150 engagere-
de som frivillige, og 6.000 gæstespillere, og til sammen en masse golfslag 
og socialt samvær. Vi scorer stadigvæk meget højt på det landsdækken-
de benchmark, for golfklubber og her ligger Odsherred Golf i toppen.  

Vores bane har i år været præget af den varme sommer og har været me-
get tør, samtidig med at vi har måttet spare på vandingen.  Banen skal 
nok komme sig henover vinteren, men kræver ekstra beskyttelse, for slid 
i vinterperioden. 

Vores elitehold har præsteret virkeligt godt i år – dameholdet blev nr. 2 i 
deres række og er stadigvæk i 4. division. Herrer 2. holdet rykkede op 
fra 5. til 4. division. Herre 1. holdet blev delt nr. 1 og forbliver i 3. divisi-
on. Vores veteraner vandt DM sølv i den bedste række – det bedste golf-
resultat i mange år, for klubben. 

I år har klubben fået ny restauratør, ved Benny Haagensen Knudsen. 
Benny er en dygtig kok og har allerede nu fået gang i butikken. Benny 
kommer fra Novozymes, som restaurantchef og har som ung, arbejdet på 
Dragsholm Slot. Benny er bosat i Holbæk og har god hjælp af hustruen, 
Lisbeth. Se mere på www.cafesolvogn.dk 
Vores fokuspunkter i 2019 er rekruttering af nye medlemmer og fasthol-
delse af gamle, at have et godt produkt for vore gæster samt yderligere 
forbedringer af vores golfbaner. 

Vi arbejder pt. på at opbygge et erhvervsnetværk med 10 årlige møder og 
yderst interessante emner – dette vil du høre mere om, i løbet af 2019. 

Vi håber at se dig i Odsherred Golfklub i 2019, og ønsker dig som støtte 
af Odsherred Golfklub en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår. 

Med venlig hilsen 

Sponsorudvalget 
Odsherred Golfklub 

Lars Holm Sørensen
Seniorklub


