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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Då var vi helt plötsligt inne i september. Tiden bara rusar i väg men det finns
fortfarande många dagar kvar att spela golf på.
Vi har fått vatten i våra dammar och torkan från i sommar är glömd. Meteorologerna
spår en varm inledning på hösten, så låt oss hoppas att de har rätt.
Infomötet
Det är viktigt att informera medlemmarna om vad som händer och sker i klubben och
den 20 augusti höll styrelsen ett infomöte. Viktigaste punkten på agendan var
ekonomin. Per den 31 juli hade vi drygt 600 medlemmar, vi skulle behöva ytterligare
medlemmar för att få balans i ekonomin. Klubben har två lån som skall amorteras varje
år och styrelsen har tagit fram en 3-årsbudget för att ha kontroll över intäkter och
kostnader. Vi behöver spara 150 000 kr om året och öka intäkterna med 150 000 kr.
Det saknas 300 000 kr på tre års sikt. Styrelsen kommer att jobba med fråga under
hösten och försöka finna en lösning på problemet.
Golfhallen kommer att vara kvar i två säsonger till. Stort tack till Gudrun och Leif
Lindblad som sponsar hallen med 100 000 kr om året i två år. Tack vare detta tillskott
kan vi driva hallen vidare. Gudrun och Leif ställer villkor för sponsringen och det är att
all avkastning från hallverksamheten, även puttningstävlingar skall tillfalla klubben.
Priser får bekostas frivilligt. Vad kostnaden för puttningen blir presenteras på
höstmötet när vi skall fastställa avgifter för år 2019.
Bergtäkten, den verksamhet som Samkross vill bedriva i närheten av hål, 12, 19, 13,
och 14, är överklagad igen. Golfklubben har begärt prövningstillstånd i Svea Hovrätt.
Om vi får prövningstillstånd eller inte kan jag inte förspåp i skrivande stund.
Som meddelades på mötet kommer Uddevalla GK och Torreby GK att ta upp
förhandlingar om samarbete igen. Avsiktsförklaringen denna gång är våra avgifter skall
samordnas, lika avgifter på de båda klubbarna och att vi kan spela på våra två banor
fritt.
Greenfee och tävling
Greenfee-intäkterna har ökat i augusti jämfört med förra året och det är väldigt
positivt. Vi har också genomfört tävlingar i augusti som har gett oss goda intäkter. Tack
till tävlingskommittén som gör våra tävlingar trevliga och minnesvärda.
Banan
Banan har återhämtat sig från sommarens torka och fairway har fått sin rätta gröna
färg igen. Våra banarbetare har verkligen gjort en stor insats för att hålla igång banan
trots avsaknad av vatten.
Banan måste underhållas ständigt och vi kommer att stödså greenområdena med
början den 5 september och planen är att det skall vara klart redan på fredag den 7:e,
om vädrets makter står oss bi. När arbetet pågår kommer en slinga i taget att stängas
så våra fantastiska banarbetare kan arbeta ostört. Områdena kommer att markeras
med vit linje och jag ber alla medlemmar att respektera avstängning och inte gå
närmare än anvisat.
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Inventering City Gross
Den 2 september var vi 25 stycken medlemmar som inventerade varor hos City Gross.
Insatsen var 3,5 timmar och det inbringar 10 000 kr till klubben.
Tack alla ni som ställde upp. Intäkten är viktig för oss.
Kommittéer
Petra Jansson och Lotta Löfgren bemannar medlemskommittén. Kommitténs uppgift är
att ta hand om våra nya medlemmar och värna om tidigare medlemmar så att alla blir
sedda i klubben och att alla känner sig delaktiga i vår klubb. Medlemsvård är viktigt för
oss.
Funderar du att delta i någon kommitté? Det finns oändliga uppgifter att utföra i vår
golfklubb och du kan välja det område som ligger dig varmast om hjärtat. Klubben
behöver din hjälp och ingen insats är för liten.
Greenerna är så snabba att bollen inte stannar förrän den slutar rulla...
– Göran Zachrisson

Ann Marie Lövheden Höög
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