Medlemmar i Ryfors Golfklubb
Vid ett välbesökt höstmöte på Mullsjö Hotell den 6 november hölls sedvanliga förhandlingar.
Till nya medlemmar i styrelsen valdes Ylva Runström, Jan Leonardsson, Johan Lind och Viktor
Ekholm. Roger Svensson, Anita Westerberg och Jan Davidsson har avböjt återval. Dessutom
lämnar Mats Högberg styrelsen med ett år kvar på sitt mandat. Kvarstående är undertecknad
Ulf Karlsson, Staffan Edin, Magnus Westroth, Anna Wulff och Gösta Larsson.
Mötet lyckades inte få fram en ny valberedning varför denna fråga hänsköts till kommande
vårmöte.
Om något oförutsett inte inträffar kommer årets resultat kommer att visa på ett överskott i
första hand tack vare tack vare ökade medlems-, greenfee- och tävlingsintäkter jämfört med
föregående år medan kostnaderna kommer att hamna i nivå med budget. De totala
intäkterna hamnar på drygt 4 miljoner. Såväl vårt arrangemang av Dam SM samt JP-golfen
gav fina ekonomiska tillskott. Även likviditeten är under kontroll. Budgeten för 2018 som
antogs av mötet visar också på ett mindre överskott.
Antalet medlemmar ökar för andra året i rad, nu med 30 personer och vi är nu 690 st.
Förhoppningen är att denna trend håller i sig. Glädjande är att antalet juniorer ökar med
drygt 20 stycken.
Det beslutades att medlemsavgifterna skall vara oförändrade för 2018. Oskar kommer att
skicka ut fakturorna den närmaste tiden.
Kvarvarande medel från det kapitaltillskott som gjordes under 2014 har förts över från
Ryfors vänner till klubben och kommer att hanteras separat från den löpande verksamheten.
Beloppet är 111000 kr.
Vår bana har varit i fint skick under året tack vare vår banpersonal med Robin i spetsen och
vårt tisdagsgäng som bidragit på ett sedvanligt mycket bra sätt. Snyggt jobbat! Detta
bekräftas också av den medlemsundersökning som många av oss medlemmar deltagit i. Det
är ju fantastiskt att det fortfarande går att spela på banan trots att vi kommit in en bit i
november. Vi är dock delvis sårbara på maskinsidan vilket visade sig under några veckor i
våras då vår semiruffklippare gick sönder vilket snabbt fick konsekvenser. Vi måste med stor
sannolikhet investera i en ny under 2018.
Glädjande kommer vår PRO Bengt Malmqvist att fortsätta även 2018.
Jag vill rikta ett stort tack till alla som bidrar till att hålla vår bana/klubb i det fina skick den
är, både anställda och alla som frivilligt på många plan gör stora insatser. Utan detta
engagemang skulle vi inte ha den klubben vi har!
Hälsningar
Ulf Karlsson

