Ordförandebrev november 2020
Efter ett händelserikt år med pågående pandemi har vi nu avslutat golfsäsongen på Ryfors GK. Det har spelats
golf som aldrig förr på vår bana. Fram till mitten av oktober var antalet bokade ronder ca 17000 vilket är en
ökning med 56 % jämfört med 2019. Den genomsnittliga ökningen på andra klubbar är också högt, 52 % vilket
visar att golf varit en mycket bra sysselsättning i dessa tider. Vi är nu 498000 aktiva golfspelare i landet, en
ökning med drygt 37000 spelare under året.
Det stora intresset att spela på vår bana har ställt stora krav på vår banpersonal men de har lyckats att hålla
banan i ett mycket bra skick, inte minst våra greener som fått mycket beröm av såväl medlemmar som gäster.
Ett stort tack till Robin och hans gäng!
Den 2:e november hade klubben sitt höstmöte på Mullsjö Hotel med ett begränsat antal deltagare för att bland
annat rösta fram en styrelse, fastställa medlemsavgifter för 2021 samt godkänna en budget. Till ordförande för
mötet valdes Gunnar Hurtig med Göran Carlsson som sekreterare.
Till ny medlem i styrelsen efter Anna Wulff som avböjt omval, invaldes Britt-Marie Rosell och som ny suppleant
Kurt Andersson. Johan Eriksson och Anders Egeborn omvaldes på en tid av 2 år medan undertecknad Ulf
Karlsson (ordf) och Claes-Göran Taube omvaldes på en tid av 1 år i enlighet med föreningens stadgar.
Kvarstående sedan tidigare är Staffan Edin (v. ordf), Ylva Runström samt Thomas Axelsson. Som föreningens
ordinarie revisorer utsågs Carl-Magnus Blinge, omval, och Erik Flodin, nyval, efter avgående Bertil Karlsson. Till
revisorssuppleanter valdes Gunnar Hurtig och Hans Claar.
Det beslutades att medlemsavgifterna för 2021 lämnas oförändrade. Vi har fått 151 nya medlemmar vilket ger
en nettoökning med 13 personer och vi är nu knappt 700 medlemmar.
Antalet greenfeegäster har varit högre än på många år. Cirka 5000 gäster har spelat på vår bana och många av
gästerna har stått på vår husbilsparkering. Detta tillsammans med ökade inkomster på vår uppfräschade ranch
och servering har gjort att vi nu har en god ekonomi. Detta skapar förutsättning att förnya vår maskinpark som i
vissa fall börjar bli gammal.
Höstmötet godkände budgeten som visade på intäkter med 4,4 Mkr och kostnader före avskrivningar med 4,2
Mkr, dvs. ett överskott på 200000 kr.
Christoffer Waern har valt att avsluta sin anställning. Vi önskar honom lycka till i hans framtida sysselsättning.
Han kommer att efterträdas av Lennart Lindberg. Vår PRO under året, Emmy Ottosson, är gravid och kommer
därför inte att kunna fortsätta att hjälpa oss under 2021.
Jag vill passa på att tacka 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. Robbarna har under året lagt ner ca 2500 timmar och
damerna bidrar på ett fint sätt med bland annat bakning och städning av klubblokal. Utan detta engagemang
skulle vi inte ha den klubb vi har!
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