Croeso i Gylchlythyr Clwb Golff St Deiniol—Mehefin 2017
Er mwyn ein galluogi i gyfathrebu'n effeithiol gyda'n haelodau, mae'n hanfodol bwysig bod gennym gofnod o gyfeiriadau e-bost pob
aelod. I'r perwyl hwn, a fyddwch cystal â sicrhau bod eich cyfeiriad e-bost ar ein cronfa ddata? Gallwch wneud hyn drwy wirio’r rhestr
gyda Glyn neu Sue yn y siop, neu e-bostiwch alun.janet@gmail.com gyda'ch enw a’ch rhif pin.

CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL
Ers y rhifyn diwethaf o'r cylchlythyr cynhaliwyd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 7 Mawrth
2017, ac mae'r Pwyllgor Gwaith wedi ei ethol.
Yn y cyfarfod cyhoeddodd ein trysorydd presennol, Mr Colin Hughes, y
byddai'n ymddeol o’i swydd yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2018 a
hynny ar ôl 40 + mlynedd o waith rhagorol fel trysorydd y clwb. Mae ein
diolch i Colin yn enfawr am ei waith caled ar ran y clwb dros yr holl
flynyddoedd. Mae wedi llwyddo i lywio'r clwb drwy amseroedd ariannol
caled, ac mae'r pwyllgor gwaith yn ddiolchgar iawn am yr aberth a wnaed
ganddo ar ran ein clwb.
Mae'r clwb yn ffodus iawn bod un o'n haelodau, Mr Alwyn Rowlands, wedi cytuno i ymgymryd
â’r swydd a bydd yn "cysgodi’r" trysorydd tan y CCB nesaf pan fydd yn cymryd yr awenau fel
trysorydd y clwb gan Colin. Diolch i Alwyn am gytuno i ymgymryd â'r rôl heriol hon.
Aelodau newydd eraill o'r Pwyllgor Gwaith yw Mr B Carter a Mr PV Williams a etholwyd yn
Gadeiryddion cyfunol y Lawntiau. Hyderwn y bydd yr aelodau yn cytuno bod y cwrs wedi
gwella'n aruthrol ers eu penodi

PWYLLGOR GWAITH
Cadeirydd: Mr N Williams
Llywydd: Mrs J Davies
Capten: Mr I Jones
Is-Gapten: Mr K Cook
Capten y Merched: Mrs S Jones
Ysgrifenydd: Mr D.T. Davies
Trysorydd: Mr C Hughes
Cadeiryddion y Lawnt
Mr B Carter + Mr P.V. Williams
Cadeirydd Cyllid: Mr G Jones
Cadeirydd Chwaraeon: Mr R
Williams
Cadeirydd y Tŷ: Mr A Davies

STAFF Y LAWNTIAU
Cyflwynodd ein prif lawntgeidwad, Mr P Roberts , ei ymddiswyddiad ar ddiwedd mis Mawrth, ac ers hynny mae'r cwrs wedi
cael ei gynnal gan ein tirmon parhaol, Mr Gwynfor Rowlands ynghyd â chadeiryddion y lawnt a gwirfoddolwyr. Rhagwelir y
bydd aelod newydd profiadol o’r staff yn cael ei benodi o fewn yr wythnosau nesaf a bydd hynny’n sicr o atgyfnerthu'r gweithlu
ymhellach.

Mae'r clwb wedi bod yn ddibynnol iawn ar ymdrechion ein gwirfoddolwyr yn ddiweddar, ynghyd â staff y lawntiau, ac maent
wedi cwblhau amrywiaeth o dasgau megis tyllu a bwydo’r lawntiau, codi ffensys, strimio, dyfrio, torri gwair, torri’r garw, torri
eithin , torri’r tîoedd, a hefyd sicrhau bod y cwrs mewn cyflwr derbyniol yn unol â rheolau UGC, drwy sicrhau bod mesuriadau’r
tyllau wedi cael eu marcio’n briodol â marcwyr concrid gwyn, melyn a choch ar bob tî.
Diolch yn fawr i bawb sydd wedi bod â rhan yn yr holl waith uchod.
Pêl Fonws
Dyma gyfle i chi ennill gwobr wythnosol o £26 drwy ymaelodi â’r Bêl Fonws. Mae hon wedi codi dros £7800 i’r clwb ers ei
sefydlu yn 2010. Dim ond £1 yr wythnos yw cost ymaelodi.
Am rifau sbâr a manylion pellach cysylltwch a Derfel Roberts, Ffôn 01248 600965 neu ebostiwch hylaw@btinternet.com
Y Deiniol Draw
I ymuno â’r lotri hon cysylltwch â Wyn Williams neu â’r Ysgrifennydd. Mae hon eto yn gyfrwng pwysig i helpu’r clwb ac mae
gwobr hael wythnosol ar gael. Fe welwch ar yr hysbysfwrdd yn y lolfa bod y Deiniol Draw eisioes wedi cyfrannu bron i £7000 at
wahanol anghenion yn y clwb.
www.bangorgolf.co.uk

1

PEIRIANNAU NEWYDD
Mewn ychydig wythnosau byddwch yn gweld peiriannau newydd yn cael eu defnyddio ar y
cwrs. Mae’r rhain yn beiriannau sydd ar brydles i’r clwb ac sy’n ein galluogi i symud ymlaen
gyda'r gwaith cynnal a chadw ar y cwrs cyfan. Gwnaethpwyd cytundeb prydlesu gyda chwmni
John Osmond Ground Care Ltd, Croesoswallt, mewn cydweithrediad â Jacobsen Ltd. Bydd y
peiriannau hyn yn cael eu cynnal gan Jacobsen, gan sicrhau mai dim ond am ychydig iawn o
amser fydd y peiriannau ddim yn gweithio, ac oherwydd hynny byddant yn cael eu defnyddio
i’w llawn botensial.
Nid yw’r peiriannau sydd gan y clwb ar hyn o bryd ar eu
gorau a bydd yr aelodau yn gwerthfawrogi bod tirwedd St Deiniol yn golygu ei fod yn
drwm ar y peiriannau ac yn gostus iawn mewn amser a gwaith cynnal a chadw. Bydd y
gost hon yn cael ei lleihau yn sylweddol trwy gymryd y peiriannau newydd ar brydles a
bydd yr arbedion a wneir hefyd yn mynd ran o'r ffordd
i dalu am y brydles fisol.
Fel rhan o'r cytundeb, bydd St Deiniol hefyd yn cael 9
bygi golff gyda batris technoleg newydd a fydd yn
caniatáu iddynt fynd dwy rownd cyn gorfod eu ail
lenwi. Bydd yr arian llogi‘r bygis yn cael ei ddefnyddio i dalu rhan o'r brydles fisol, a bydd y
cwmni hefyd yn cynnal y bygis golff.
Fel y byddwch yn gwerthfawrogi mae hwn yn fuddsoddiad mawr i'r clwb. Fodd bynnag,
bydd y peiriannau hyn yn caniatáu i staff y lawntiau gyflawni eu dyletswyddau i'r safon uchaf
ac i godi St Deiniol unwaith eto i’r brig fel un o'r cyrsiau golff gorau yng Nghymru. Bydd
hynny hefyd yn darparu’r cyfleusterau gorau posibl i’n haelodau.
Y gobaith yw y bydd yr aelodau yn cefnogi'r pwyllgor gwaith yn eu penderfyniad i fuddsoddi yn nyfodol y clwb yn y modd hwn,
ac yn cefnogi digwyddiadau codi arian fel y gall y clwb wella a ffynnu.

CODI ARIAN

WYTHNOS AGORED

Fe gododd y "Ras Hwyaid" a hysbysebwyd yn y
cylchlythyr diwethaf dros £500, ac mewn bore coffi
fe godwyd £50 arall. Mae cefnogi digwyddiadau
codi arian fel hyn yn eithriadol o bwysig.
Y digwyddiad nesaf a drefnwyd i godi arian i’r clwb:

Gyda'r cwrs bellach "ar y trywydd" i adferiad, pa well amser i wahodd
ffrindiau a theulu, ac aelodau o glybiau eraill i ddod i chwarae ar ein
cwrs hardd. Os gwelwch yn dda, dewch i gefnogi'r wythnos agored,
nid yn unig trwy gymryd rhan eich hun, ond drwy hyrwyddo
digwyddiadau ym mhob ffordd posibl.

DYDDIADAU PWYSIG ERAILL:
Mehefin 10fed—Diwrnod y Llywydd (Tîm o 4—Texas Scramble)
Gorffennaf 8fed—Diwrnod Elusennol y Capten
Awst 19eg—Diwrnod y Capten
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