Månadsbrev augusti 2017
ÄNTLIGEN SOMMAR
Äntligen kom sommaren! Synd att det är höst nästa vecka. Sjung Ledin, sjung! - Sommaren är kort…
MYCKET NÖJDA HÅLSPONSORER
I helgen som var arrangerade vi den årliga sponsorgolfen med middag på herrgården. Heldagen på
Friibergh är lika uppskattad som viktig för klubbens relationer till våra största sponsorer. Årets
middag genomsyrades av lovord till banan, ”Banan har aldrig tidigare varit bättre”, och alla
banarbetare fanns på plats för att ta emot hyllningarna: Håkan, Olle, Jocke, Anders, Bosse och Erika.
NY EXTRA STÄDDAG 24 SEPTEMBER
Den 13 augusti var vi drygt 30 personer som kantade och gjorde rent bunkrarna från hål 1 till 9. Nu
återstår samma jobb på hålen 10-18 och eftersom vi vill ha detta gjort till upptakten våren 2018, så
har vi bokat in söndagen 24 september för en ny extra städdag. Vi lägger upp dagen på samma sätt;
Vi samlas kl 13.00 och jobbar fram till 16.00 då vi bjuder på en matig smörgås och kaffe i
klubblokalen. Banan stängs för utgång efter kl 13.00 med undantag av de juniorer som behöver träna.
ELEN PÅ ELLER AV?
Nu hoppas vi att vildsvinen håller sig borta från vår bana och att de letar mat någon annanstans. För
mat behöver de men vi vill gärna att de tar in på annan restaurang. Fram till våren kommer det att
vara lågspänning på stängslet dygnet runt. Till nästa år ska vi titta på bättre lösningar på såväl
eluttagen som styrning av reläer så att elen endast är på under kvällar och nätter.
BANVÄRDERING
Nu är det beslutat; Vi ligger kvar med gul tee på både hål 5 och 7. Vi har också bestämt att framöver
titta på nya lösningar för att öka längden på gul samtidigt som vi minskar lite längd från röd tee. Mitt
emellan dessa placerar vi blå tee. Så länge vi bara har två tee, växlar blå mellan gul och röd tee.
HÖSTMÖTE 15 NOV
Det är snart dags att välja ny styrelse och revisorer och valberedning för nästa verksamhetsår.
Per-Johan Pettersson är styrelsens representant så om du har idéer och tankar om nya engagerade
personer, ring honom (070-949 94 09). Sammankallande är Ronnie Bengtsson (hon tar naturligtvis
också emot förslag men på 070-508 11 97), som begärt att få bli entledigad efter höstens möte efter
flera års engagerat arbete. Tyvärr har vi även en vakans i valberedningen och det är därför otroligt
viktigt att få fram två bra namn till det viktiga valberedningsarbetet. Snälla – agera och ge förslag!
UTSKICK TILL ALLA MEDLEMMAR I OKTOBER
Inför höstmötet kommer vi att göra ett stort utskick med post till samtliga våra medlemmar, inte bara
spelrättsmedlemmar utan alla som valt Friiberghs som hemmaklubb 2017. I utskicket kommer vi att
samla en hel del viktigt information; Inbetalningskort för medlems- och städavgift för 2018 samt
underlag för vilken spelavgift du vill ha 2018; Års- vardags- eller greenfeemedlem. Vi kommer även
att informera om de ”Nya” enskilda spelrätterna samt om de U-spelrätter som ska delas ut till ett antal
juniorer, 16-21 år, som ingått ett i familjemedlemskap eller varit enskild juniormedlem sedan 2016.
Utöver allt detta kommer du att få alla underlag inför höstmötet och jag hoppas verkligen att du tar
dig tid för att närvara vid höstmötet. Det är ett fantastiskt sätt att bli inkluderad i vår verksamhet.
Styrelsen gm
Anders Jarl, ordförande

