Ordförandebrev, september 2016
Så är då den värsta ruschen över på Ölands GK för år 2016, men vi hoppas naturligtvis att få se er och
era gäster även i höst på banan. Nästa helg firar Öland Skördefesten och vi rekommenderar er ett
besök hos oss. Inga tävlingar är inplanerade då så det finns gott om tillfällen till spel. Nästa
klubbtävling är Grand Final den 5/11, med shotgun-start.
Vi har aldrig fått så mycket beröm för vår bana, som är så fin trots extrem torka och en läcka på
dammen mellan hål 11 och hål 17. Samma banarbetare kommer att fortsätta att sköta om vår bana
även nästa år och det är vi tacksamma för!
Vi gläds även åt vår nya kanslist, Theres Andersvik, som hoppade in i våras med kort varsel och fick en
mycket kort inkörningsperiod. Hon har nu blivit varm i kläderna och verkar trivas med oss och vi med
henne.
Vi har haft fler greenfee-gäster i år jämfört med 2015, som även det var ett rekordår! Eftersom
greenfee-intäkter är en stor del i klubbens ekonomi är det mycket välkommet. Vår ekonomi är
således fortsatt bra trots att vi har ett antal medlemmar som fortfarande inte betalt sin årsavgift. Vi
uppmanar dessa snarast att ta kontakt med kansliet och reglera detta. Det är en utebliven intäkt som
väl behövs för att vårda och utveckla både vad beträffar banan såväl som medlemmarna samt inte
minst, satsningen på ungdomsverksamheten.
En nyhet är att vi nästa år kommer att återinföra medlemsbrickor för att vi lättare ska visa vår
klubbtillhörighet. Samarbetspartners ombedes höra av sig för reklamplats!!
Årets herrgolf har fungerat på ett utmärkt sätt med Carl Johan Bratt och Peter Larsson vid rodret.
”Säsongen” avslutades med kanonstart och gemensam lunch. Dessutom var ett 20-tal och spelade på
Kalmar GK med många bra resultat.
Förutom tisdagstävlingarna på klubben har damerna även haft tävlingsspel mot andra klubbar i
distriktet. Damernas årliga resa ”Ut i det blå” med hemlig destination gick i år till Saxnäs GK med ett
drygt 30-tal damer spelande damer. Bra golf och bra väder, mycket uppskattat. Damerna fortsätter
att träffas på tisdagarna som tidigare med sällskapsspel. Även nybörjardamerna uppmanas att
ansluta till dessa tillfällen.
Tyvärr är damsektionens ordförande förhindrad att fortsätta sitt uppdrag nästa år varför vi behöver
hitta en ersättare, hör av dig till John Saxeby eller kansliet om du är intresserad.
Juniorerna har haft sina årliga tävlingar, men tyvärr med färre deltagare än tidigare år. S-E Barklund
och Håkan Fransson funderar som bäst på vad de ska göra åt det. Vi har dock haft fina framgångar
med några av våra juniorer ute i Smålands tävlingar, jag tänker då på Elvis Krumlinde, Oskar Toreld
och Isak Lundbäck.
Våra restauratörer Lotta och Jörgen har tråkigt nog varit tvungna att säga upp arrendeavtalet.
Dessbättre har vi lyckats knyta upp Maria Rudestig och David Ordenes som kommer att driva
restaurangen vidare fr o m 1/1 2017.
Vi tackar Lotta och Jörgen för många fina år och hälsar samtidigt Maria och David varmt välkomna!

Vår hemsida fungerar någorlunda och vi arbetar med att hålla den ajour. Vi kan rekommendera ett
snabbläge för översikt av bokningsläget i klubben utan behöva logga in sig i ”Mingolf” direkt. Därifrån
går det sedan att på en vald tid utföra bokningen direkt, då med inloggning. Lägg in denna länk i er
webbläsare: www.olandsgk.se/spelgreenfee/bokningslage/
Klubbhusprojektet pågår för fullt och arbetsgruppen har tagit emot synpunkter på förändringar och
förbättringar, nya skisser arbetas fram och gruppen planerar att ha ett förslag inklusive kostnad och
finansiering klart till årsmötet nästa år för beslut. Målet är att medlemmarna inte ska ”drabbas” av
kostnadsökningar.
Styrelsens arbete för i år är ännu inte slut. I november träffas vi för att ha ett arbetsmöte under 2
dagar.
Ölands GK är en klubb med en bra bana som vi ska vara stolta över. Vi har idag redan många duktiga
och engagerade frivilliga men vi behöver fler. Hör av dig, alla kan bidra med något oavsett om det
gäller ungdomsverksamhet, kommitté arbete eller rent praktiskt.
Med detta sagt vill jag tacka alla som under året varit involverade i klubbens verksamheter och
synnerhet våra frivilliga funktionärer!
Ulf Jonsson, ordförande

