Medlemsbrev april 2017

Banan öppen!
När våren nu är i antågande är det äntligen dags att plocka fram golfklubborna igen. Vår bana har
klarat sig mycket bra över vintern och greenerna ligger nu bara och väntar på oss.
Starten på året har inneburit arbete med att återbesätta vakanserna efter vår kanslist Katarina
Svensson och vår Head Greenkeeper Mikael Berg som båda valt nya utmaningar. Oskar Fernö, som vi
känner sedan förra året både som receptionist och senare under säsongen också som banarbetare,
är numera fast anställd som kanslist och har många idéer om hur vi kan locka mer medlemmar och
greenfee gäster till vår klubb. Jessica Svensson kommer under golfsäsongen att jobba i receptionen.
Som ny Head Greenkeeper har Robin Rickemark anställts. Han kommer närmast från A6 golfklubb
och började den 1 april. Vi är övertygade att om att banan under Robins ansvar kommer att vara i
sedvanligt gott skick.
Årsbokslutet för 2016 är nu klart och visar ett överskott före avskrivningar. Det hårda arbetet som
gjorts i klubben under några år har gjort detta möjligt. Även årets budget visar på ett plusresultat
före avskrivningar så vi hoppas att intäkterna flyter in som planerat.
Den 20 maj kommer över hela Sverige att arrangeras golfens dag i syfte att nå nya golfspelare. Vi
kommer att anordna prova på golf och hoppas på samma goda uppslutning som 2016. Har du
möjlighet att hjälpa till några timmar på förmiddagen så kontakta kansliet. Vi behöver bland annat
några som kan följa med ut på banan då deltagarna får prova spel under några hål. Ta gärna med
någon som du känner som vill prova att slå några golfslag. Styrelsen har också beslutat att öppna
möjligheten för medlemmar att mellan den 22 till den 24 maj ta med nya presumtiva golfare att
gratis spela 9 hål för att se om intresse finns att börja med golf. Kolla med vänner och grannar!
Klubben skulle må bra av ännu fler medlemmar.
I sedvanlig ordning ordnar vår PRO Bengt ett antal kurser för såväl nybörjare som för oss andra som
kanske behöver bättra på tekniken. Nybörjarkurserna börjar fyllas på med deltagare på ett fint sätt.
Vi behöver faddrar som kan hjälpa vår nya medlemmar att komma igång. Kontakta kansliet!
I samarbete med Hallpressen kommer också detta år JP-golfen att arrangeras på sedvanligt sätt med
tre kvaldagar och en finaldag. Till detta kommer också vårt arrangemang av Dam SM som vi hoppas
blir en succé.
Vi ses på vårmötet den 24 april kl. 19 på Hotell Mullsjö. Bland annat skall en ny valberedning väljas
inför höstens val av styrelseledamöter och revisorer.

Vi ser fram mot ett gott golfår!

Ulf Karlsson

