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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Nu äntligen har den kommit, värmen. Efter en kall och eländig förvår fick vi sommaren
direkt. Ljuvligt för golfare men sämre för banan och gräset. Aldrig är man nöjd. Nu
behöver vi vatten. Vis av erfarenheten så vet jag att inom sinom tid får vi regn och så
har vi synpunkter om det. Mitt råd är att ta vara på varje tid som den är, hela dygnet är
en njutning för själen, oavsett väder och vind.
Detta är mitt första nyhetsbrev och det skall bli fler. Jag har skickat något mejl då och
då men ni medlemmar vill ha mycket information och det lovade jag på stämman i
mars. Det har tagit tid att sätta sig in i allt och det är inte gjort ännu. Jag har haft stor
nytta av medlemmar med lång erfarenhet i klubbens historia. Styrelsen har påbörjat
arbetet med att få ordning och reda i klubben. Inte menat att det inte har varit det
tidigare men vi lägger upp rutiner och instruktioner så att dagens arbete och
framtidens arbete för kommande styrelser skall bli enklare. Vi har tagit bort alla
muntliga avtal och registrerar alla avtals om sluts.
Uddevalla Golfklubb är en underbar klubb, vänlig, familjär, omhändertagande och
trevlig. Innan jag bestämde mig för att flytta till Uddevalla provspelade jag på banan.
Behöver jag utveckla hur det var? Jag bor numera i Uddevalla. Jag spelade med två
medlemmar och har aldrig någonsin blivit så vänligt bemött på en golfklubb tidigare.
Låt oss värna om denna värme vi har och sprida den till alla vi känner och vi träffar i
vårt dagliga liv.
Styrelsemöten
Styrelsen har beslutat:
– Att pröva differentierade greenfee-avgifter. Dessa varierar mellan 300 – 495 kr.
Högsta avgiften är när det är mest efterfrågan på speltider. När säsongen är slut
utvärderar vi resultatet för att se om det skall bli permanent.
– Korrigering av avgifter för golfbilar. Fullvärdiga medlemmar premieras och har lägre
hyra.
– Gymmet utryms i inomhushallen. Gymmet har stått på en lokalyta som vi inte hyr
och att hyra gym-ytan kostar 30 000 kr. Pengar som vi inte har.
Styrelsens diskussionspunkter:
– Se över antal medlemsavgifter, bringa ordning i avgiftserbjudande.
Ekonomi
Ekonomi är ett stort bekymmer för alla golfklubbar och även för Uddevalla Golfklubb.
Vid varje styrelsemöte ägnar vi mycket tid åt just denna punkt. Styrelsen kommer inom
kort att kalla på informationsmöte.
Bergtäkt
Som representant för Uddevalla GK var jag i Mark- och miljödomstolen angående
planerad bergtäkt på Geddeknippeln. Vid min sida hade jag Curt Nyman och
Bertil Svanberg. Dessa två herrar har erfarenhet av bergtäkter. Först var det
förhandling i domstolen och därefter syn på golfklubben, flygfältet och vid den

Uddevalla 2018-05-28

planerade täkten. Jag anser att vi fick gehör på våra synpunkter men vi kan inte veta
vad rätten beslutar. Dom i målet kan komma innan sommaren eller i augusti.
Domstolen kunde inte med säkerhet bestämma exakt dag för dom eftersom ärendet är
komplicerat.
Banan
Vår fantastiska golfbana är i toppskick. Greenerna är de bästa i hela distriktet, det är
min personliga åsikt och jag tror att ni håller med. Det är lite tråkigt gräs i inspelet till
greenerna men våra duktiga banarbetare med Håkan Olsson i ledning gör allt för att
för att få gräset bra. Banarbetarna, Christer, Markus, Ali, Arben, Bengt och Tilaye utför
ett fantastiskt arbete, de är uppe tidigt i ottan för att vi skall kunna spela golf på vår
underbara bana. Gräs har stödsåtts på vissa platser och det har ni säkert sett att det är
markerat MUA här och där.
Kansliet
Tina, vår nya kanslist, håller ställningarna på kansliet. Tina är visstidsanställd till
oktober. På torsdagar har vi öppet mellan 10.00 – 18:00 för att ge extra service till våra
medlemmar. Passa på att kom in och uppdatera ditt bollkort. På helger bemannar
Christina Pettersson, Åsa Martinell, Petra Jansson, Kenneth Ivarsson, Jarmo Jussinoja,
Lena Blomsterberg, Maud Carlsson, Rikard Eksell, Peder Elisson, Lotta Löfgren, Britt
Wiberg, Gull-Britt Kristiansen, Thomas Lundgren, Ylva Jonsson, Thomas Andersson och
undertecknad. Anmäl gärna ditt intresse för att ta något pass i kansliet.
Medlemsundersökning
Ny medlemsundersökning genomförs även i år. Den delas upp i tre omgångar och jag
hoppas att du tar dig tid att svara. Det är viktigt för oss i styrelsen att få veta vad du
tycker om klubben. Förra årets resultat redovisades på stämman och styrelsen är
lyhörd för medlemmarnas åsikter.
Friskvård
Uddevalla Golfklubb har anslutit sig till ”Min Friskvård”, e-passi. Ett flertal företag och
Uddevalla kommun använder sig av denna app för de anställdas friskvårsbidrag.
Styrelsen vill naturligtvis ge dessa anställda möjlighet att använda sitt friskvårdsbidrag
genom appen.
Ideell verksamhet
I en ideell förening som golfklubben behövs att medlemmarna tar ett stort ansvar i
föreningsverksamheten. Vi har flera kommittéer som behöver förstärkning exempelvis
marknadskommittén och handigolfen. Vi behöver också värdar på helgerna som kan
stå några timmar på ettan och släppa ut spelare. Anmäl ditt intresse till mig eller någon
annan i styrelsen.
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