Godt nytt år! Her er årets første nyhetsbrev:
Nå går det mot lysere tider og golfsesong igjen, selv om vi nok må tåle noen måneder med snø
ennå. Men snøen som ligger nå er bra for banen – så vi får håpe den overvintrer bra.
Medlemskontingent:
Fristen for innbetaling av medlemskontingent er den 31. januar. Dersom kontingenten ikke er betalt vil
medlemskapet blir stengt i Golfbox i månedsskiftet januar/februar. Det åpnes igjen når kontingenten
innbetales. Viktig å huske på dersom du skal til utlandet og spille i vinter. Du finner
medlemskapssatsene og kontonummer for innbetaling her: www.gtgk.no/greenfee . Skriv gjerne hvem
innbetalingen gjelder for når du betaler slik at vi unngår eventuelle misforståelser.
Årsmøte/Generalforsamling:
Årsmøtet i klubben og generalforsamlingen i AS'et vil bli torsdag 22. mars på Sillongen Toten
Hotel. Hold av datoen, så kommer innkalling og sakspapirer senest 22. februar. Dersom du ønsker å
melde inn saker til årsmøtet i klubben må dette være styret i hende innen 8. mars. Etter møtene blir
det en uformell prat og litt informasjon fra klubben.
Grasrotandelen:
Fra og med 1. januar så økte Norsk Tipping Grasrotandelen fra 5 til 7%, og i tillegg så er
spillet Extra nå med! Vi har 150 gode grasrotgivere, som til sammen i fjor genererte kr. 61.000 til
klubben. Dersom du ikke har knyttet opp tippekortet ditt til noen organisasjon setter vi stor pris på om
du velger oss! Det går an å bytte mellom organisasjoner også, så du kan f.x. velge oss for en
periode? Du søker oss opp enten på navn ( Gjøvik & Toten Golfklubb) eller på
organisasjonsnummer 988 485 365. Tusen takk for ditt bidrag!
Kjøpe Golfhäftet?
I februar er det kampanje på Golfhäftet - kjøp det av oss og få en "buff" på kjøpet! Kortet koster kr.
495,- og kan benyttes på mange baner i Norge og i utlandet. Ønsker du å kjøpe kortet så send en mail
til post@gtgk.no
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