MÅNADSBREV SEPTEMBER 2017
MICKELSMÄSS OCH ÄLGJAKT
Den 29 september har Mikael namnsdag och kyrkan firar den helige Mikaels dag. I
helgen (1 okt) arrangerades Mickelsmässmarknaden i Örsundsbro och runt 25 000
människor besökte Örsundsbro! Vi är totalt runt 600 personer i bygden som är
engagerade och därför blev det ingen golf i helgen för de Friiberghare som jobbade med
marknaden. Från måndag nästa vecka inleds älgjakten runt golfbanan. Då blir det inget
spel alls!
KRÖGARE OCH KLUBBCHEF
I början av september meddelade Viggo att arrendet var för högt och att han avsåg att
lämna klubben. Vid ett senare möte har han dock glädjande meddelat att han gärna är
kvar som krögare, vilket vi tacksamt noterat. En bra krögare är viktig och efter Viggos
besked gick vi omgående ut med en förfrågan. Nu måste vi invänta svar på den innan vi
skriver nytt avtal med krögare för 2018-2019.
TACK ALLA BUNKERARBETARE
Det är fantastiskt med alla trogna medlemmar som alltid ställer upp när vi ”ropar” på
hjälp. Under två dagar har ett 40-tal medlemmar huggit kanterna på banans samtliga
bunkrar. TACK!
EKONOMIN ANSTRÄNGD
Precis som tidigare år får man titta djupt i plånboken för att hitta de sista slantarna. ”Det
kostar att ligga på topp” brukar man säga och jag vet att ni alla förstår att den
kvalitetshöjning ni sett på banan i år inte bara handlar om kunskap och kärlek från
banarbetarna. Nio av hålen anlades för mer än 25 år sedan och det är hög tid att byta ut
slitet mot nytt. Håkan är en jäkel på att fixa med våra fordon och arbetsredskap men
också här finns en gräns… För att klara den extra påfrestningen kommer vi att göra allt
under de sista månaderna för att öka våra intäkter.
NYA INTÄKTER - NY EXPONERING
Fr o m 2018 kommer vi att exponera reklamskyltar på väggarna bakom utslagsplatsen
under tak, mötesrummet och juniorboden, d v s mot den stora parkeringen och allén
upp mot herrgården. Tanken är förstås att öka intäkterna men också att erbjuda våra
sponsorer en bra och tydlig exponering. Ett särskilt brev går ut till företag och
medlemmar kopplade till företag, senast nästa vecka för att ”ragga” mer intäkter.
NY KLUBBCHEF FÅR VÄNTA
En högre risk för oförutsedda kostnader har gjort att vi avbrutit sökandet efter en
Klubbchef. Fyra mycket kompetenta personer sökte tjänsten och vi kommer naturligtvis
att kontakta dessa igen, med förhoppningen att vi ligger mycket bättre till ekonomiskt
nästa höst. Som ordförande kommer jag att ta ett större ideellt ansvar under 2018 för de
delar som normalt ligger på en klubbchef.
BANVÄRDERING & INDEX
Värderingen är klar och slopen ändrades bara marginellt. Ett nytt index är också
framtaget och ni kan se fram mot nya scorekort till säsongen 2018.
UTSKICK; HÖSTMÖTE – AVGIFTER – SPELRÄTTER …

I mitten av oktober kommer ni att kallas till höstmöte 15 november. I det utskicket
kommer det att ligga med information om spelrätter, om konvertering av
familjespelrätter som är gjord samt om de nya U-spelrätterna (16-21 år). Vi ska också
informera om de nya rutinerna kring medlemsavgifter, som betalas före nyår och
spelavgifterna som ska betalas efter nyår och innan säsongstart nästa år.
Vid senaste styrelsemöte beslutade vi att höja greenfee till 400 resp. 500 kr fr o m 2018.
Med den nya kvaliteten på banan ser vi ingen som helst anledning varför vi ska vara
billigare än övriga klubbar inom GKplus. Beslutet kommer inte att påverka redan
beslutade spelavgifter för 2018.
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