Uddevalla 2018-07-31

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Nu har vi gått in i augusti månad. Det har varit något färre greenfee-intäkter under
månaden jämfört med samma tid förra året. Troligen är det värmen som gör att viljan
att spela har minskat något. Det finns fortfarande mycket kvar av säsongen, så håll
tummarna att det blir fler gäster.
Många med mig hoppas att det skall komma regn snart. I våra dammar finns vatten så
att det räcker i tio till 14 dagar. Vad som händer efter det får tiden utvisa.
Styrelsemöten
Styrelsen behandlat följande:
Från och med 1 augusti rabatteras ”medlem år 1” med 35 procent, dvs 1 350 kr. Vidare
kan vardagsmedlem och greenfeemedlem uppgradera medlemskapet och bli
fullvärdiga medlem resten av året och 2019.
Vardagsmedlem > Fullvärdig medlem
Betala 368 kr/mån i 17 månader och undvik eventuell höjning 2019, gäller endast
autogiro. Golfhallen ingår. Uppläggningskostnad 75 kr.
Greenfeemedlem > Fullvärdig medlem.
Betala 427 kr/mån i 17 månader och undvik eventuell höjning 2019, gäller endast
autogiro. Golfhallen ingår. Uppläggningskostnad 75 kr.
Styrelsen ber medlem/gäst att ankomstanmäla sig i kansliet. Boka av tid om du inte
spelar.
Tävlingar
Under juli har vi genomfört en rad trevliga tävlingar; Bistrogolf, Lindblads
sommarkamp, Volvo World Golf Challenge 2018 och Teen Tour First. Jag vill framföra
mitt stora tack till Annika Andersson, Gudrun och Leif Lindblad som sponsrar
respektive tävling. Volvo-tävlingen blev väldigt bra och det var roligt att ha Teen Tour
First hos oss. Stort tack till alla funktionärer som ställer upp och gör livet och spelet bra
för både medlemmar och gäster.
Karpar
Många medlemmar och gäster har oroat sig över att karparna inte har något vatten.
Fisken kan klara sig en längre tid i gyttjan. Våra tappra banarbetare har flyttat över 200
karpar till andra dammar men det är inga garantier att de klarar dig, de är känsliga för
ändrat PH-värd. Karpen är mycket reproduktiv och varje enskild hona kan lägga upp till
en miljon ägg. Jag tror inte vi behöver vara orolig över tillväxten.
Banan
I väntan på att det skall komma regn vattnas greenerna. Efter vattningen kan det bli
något trögt men efter klippning och vältning blir greenerna snabba ibland för snabba.
Stimpen är ibland upp till 10. Banarbetare kan i denna extrema torka inte påverka
hastigheten.
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Kansliet
Tack alla som tar extrapass i kansliet. Ni gör att fantastiskt arbete.
Flygfältet
I förra veckan inträffade en incident mellan ett landande flygplan och två spelare. Allt
gick bra denna gång tack vare en rådig pilot.
Jag vill uppmana er alla att titta noga, att innan passage se till att fältet är fritt. Tänk på
att landande flygplan är väldigt tysta.
Medlemmar
Den 20 augusti har vi informationsmöte. Dagordning mejlas ut efter styrelsemötet den
13 augusti.
I en ideell föreningen krävs att många hjälper till. Styrelsen kan inte utföra alla
uppdrag. Jag vill be dig fundera på om du kan bidra med något till klubben? Delta i
någon kommitté eller andra färdigheter som just du är bra på; sitta en stund i kansliet,
snickra, måla, rensa ogräs… Det finns oändliga uppgifter att utföra i vår golfklubb och vi
behöver dig.
Du som medlem kan när som helst ta kontakt med styrelsen genom att mejla direkt till
någon ledamot, kontaktuppgifter finns på hemsidan, eller mejla på
ordforande@uddevallagk.se.
Golf är ett lätt spel... det är bara svårt att spela. Lycka till

Ann Marie Lövheden Höög
Ordförande Uddevalla Golfklubb
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