Nyhetsbrev augusti 2020 – Ölands GK
Vi hoppas att allt är bra denna golfsommar, som givetvis är speciell med tanke på den rådande
pandemin. Samtidigt är just golfspel en aktivitet som har gått bra att utöva och det har säkerligen för
många bidragit till en berikande fritid. De vädermässiga förutsättningarna för golfspel på Ölands GK i
sommar har också i stort varit gynnsamma, vilket ytterligare ökat trycket. Banan hade säkert mått
ännu bättre av lite mer regn, men det har överlag varit helt ok. I sammanhanget vill jag rikta ett stort
tack till såväl våra banarbetare som bankommittén för ett uppskattat arbete.
Till nästa år kan vi med säkerhet hantera eventuell torka bättre med tanke på att den nya dammen är
i bruk. Dammbygget har gått utmärkt, och faktiskt snabbare än beräknat. I anslutning till
byggnationen har det också givits möjligheter att anlägga en mindre extra parkering, och med tanke
på det stora intresset för golfspel har det varit ett bra tillskott.
I övrigt kan vi konstatera att ekonomin är i balans trots den rådande pandemin, och styrelsen har
sedan våren tagit höjd för sämre intäkter och försökt vända på varje krona. En åtgärd har varit att
göra en omorganisation på den administrativa sidan som bland annat innebär att den tidigare
kanslitjänsten försvinner. Stort tack Theres för din tid hos oss och lycka till framöver. Vår bedömning
är att servicegraden kan upprätthållas med ideella krafter och externa tjänster, och bland annat
kommer vi att nyttja innovativa tjänster i våra redovisningssystem som är tidsbesparande.
Från den 1 juli har det varit tillåtet att tävla enligt Svenska Golfförbundet och vi har erbjudit, och
kommer att erbjuda, ett något begränsat tävlingsutbud. Så, håll ögonen öppna för de möjligheter
som återstår. Det är givetvis synd att några populära tävlingar har fått ställas in, men det har å andra
sidan möjliggjort mer speltid för medlemmar och gäster.
Jag hoppas att ni är många som upplever våra entreprenörers fantastiskt fina verksamhet, tänker på
såväl restaurangen som shopen, träningsområdena och den nya swingstudion. Alla är väl värda ett
besök och tack Maria/Daniel och Eva/Håkan för era gedigna insatser.
Sammantaget är Ölands GK väl rustad inför framtiden och vi ska vara den trivsamma, familjära och
tillgängliga golfklubben i den unika Öländska naturen!

Med önskan om en fortsatt fin golfsäsong!
Ronny Cedertorn, t.f. ordförande

