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Kære medlemmer i Håndværkerforeningens Golfklub 

Først vil HVF-Golf’s bestyrelse ønske jer alle Godt Nytår. 

2019 blev den 19’ sæson i vores klub, og desværre også den sidste i 
Håndværkerforeningens regi. HFK har jo de seneste år valgt at ændre 
struktur for de sociale klubber og at nedlægge disse i deres hidtidige form. 

På et medlemsmøde i golfklubben d. 29/11 2019, hvor ca halvdelen af vores  
godt 80 medlemmer deltog, blev det ved en vejledende afstemning besluttet, 
at vi golfere skal forsøge at køre videre i en tilsvarende golfklub, på privat 
basis og med golfklub-kontingent og deltagerbetalinger direkte til vores egen 
konto. Samtidig blev der nedsat en arbejdsgruppe, med den opgave at 
tilrettelægge ændringen til en privat klub.   

Dette betyder for  jer medlemmer: 

 At vi formelt skal etablere en ny golfklub, som vi kalder HVGolf. 
 

 At I vil blive indkaldt til en generalforsamling,  mandag d 17/2 2020,     
kl. 17 (formel indkaldelse følger ultimo januar) 
 

 At det fremover IKKE vil være obligatorisk, at I også skal være medlem 
af Håndværkerforeningen i København (HFK) – det bliver valgfrit. 
 

 At et fremtidigt kontingent til golfklubben forventes at blive omkring      
kr 400 – 500.  Dette afgøres endeligt på generalforsamlingen. 

 

 At I alle kan opfordrer jeres golfspillende venner og klubkammerater til 
at deltage i vores golfklub. 

 

 At vi med dette oplæg forventer at kunne fortsætte vores hidtidige 
samvær og fællesskab, og i 2020 kunne fejre vores 20 års jubilæum. 

Som en start på vores nye samarbejde, beder vi jer tilkendegive jeres støtte 
til projektet ved snarest og inden d. 17/2, at indbetale et ”interessegebyr” på: 

       kr 100 på vores klub-konto: 4201 - 4205 200 827  

mærket i kommentarfeltet med navn og DGU-nr.   

Dette gebyr vil selvfølgelig blive modregnet i det kommende års-kontingent. 
Vi håber at se rigtig mange til generalforsamlingen.  
 
De bedste nytårshilsner fra Bestyrelsen og Arbejdsgruppen. 


