Information från ordföranden, december 2016
Det börjar närma sig jul och jag sitter nu på klubbens kansli och tittar ut mot banan. Just nu
ser jag 10 spelare – det ser härligt ut. Theres håller ställningarna på kansliet dagtid och tar
tacksamt emot era inbetalningar av medlemsavgifterna. Alla ska ha nu ha fått ett mail om
detta. Om du inte fått det så hör av dig snarast till kansliet.
Jag vill tacka er alla för året som gått! Vi har haft en hel del greenfeegäster, men det är
framförallt ni medlemmar som utgör stommen i vår klubb och många av er gör utomordentligt
fina ideella insatser. De som dessutom gör merparten av jobbet och bidrar till trivseln är ju
kända av er alla, banarbetare, restaurangpersonal, pro, shop och kanslipersonal. Nästa år får vi
ju en ny krögare, Maria Rudestig och hennes sambo David Ordenes – det blir spännande att se
vad som händer, vi önskar dem all lycka till. Lotta Swahn och Jörgen Bandelid har ju återgått
till sitt Hornsjöns pensionat på heltid, men kommer att kunna spela mer golf också!
Klubbens fortsatta välgång bygger dessutom på stöd från våra samarbetsparters, något som vi
är oerhört tacksamma för – ni kan se deras namn på vår hemsida, klubbhuset och ute på
banan. Vi hoppas nästa år även se fler ställen för deras namn, t.ex. på våra scorekort,
bagbrickor, golfbilar mm. Förberedelser pågår för detta.
Klubbens ekonomi är god och utmärker sig genom att vara välskött även sett ur SGF’s
synvinkel. Styrelsen har under hösten haft besök av en representant därifrån, som tyckte att vi
trots att vi har ett upptagningsområde på endast ca 500 fastboende, utmärker oss berömvärt.
Även andelen kvinnor i klubben tyckte han var stort jämfört med andra svenska klubbar.
Under nästa år kommer vi att skicka ut enkäter för att vi ska kunna följa upp vad ni tycker om
vår bana, det kommer att ske vid tre tillfällen under året. Var snälla och besvara dessa så att vi
får ett bra material att följa upp.
Bannytt. Hål 1 kommer att göras säkrare med ny övergång till vänster om nuvarande gul tee.
Bevattningsledningar kommer att ses över.
Vi kommer även nästa år att ha en frivillig arbetsdag på banan. Datum kommer att annonseras
på hemsidan och via mail för att vi ska få god tillströmning av deltagare. Detta brukar vara
trevligt!
Tävlingsupplägget blir ungefär som föregående år, men vi ska försöka ha minst en dag varje
helg fri från tävlingsspel och även variera starttiderna för tävlingarna. Litet fler
medlemsaktiviteter kommer att göras i samband med vissa tävlingar. TK-gruppen består av
John Saxeby, Mikael Suni och Hans Bergendorff. Hör av er till dem om ni vill vara
behjälpliga vid tävlingarna. Samma tävlingsavgift gäller som tidigare, men halv
greenfeeavgift är förslagen för greenfeegäster – nägot att tipsa era kompisar om!
På begäran får 70+ - gruppen nästa år spela sina tävlingar även under juli månad! Övriga
kommittéer jobbar på som tidigare, i skrivande stund saknas tyvärr ordförande i
damkommittén.
Klubbhusprojektet, som styrelsen ansvarar för, håller på med plan för utbyggnad av
restaurang, shop, kansli och juniorrum. Dagens byggnad har tyvärr brister som inte klarar våra
behov. På årsmötet som kommer att gå av stapeln i början av juni kommer beslut att fattas. Vi
gör dessförinnan endast förberedande åtgärder och planerar att ha ett informationsmöte för

medlemmarna under våren. I samband med detta mötet kommer vi att informera på vår
hemsida och på anslagstavlan.
Till alla medlemmar, samarbetspartners och alla som bidragit till klubbens utveckling vill jag
önska GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!!!
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